
Totalt trådløse øretelefoner
WAVE300

Funktioner
 JBL Deep Bass Sound
 Behagelig pasform med åbent  

øre-design
 Op til 6 timers afspilning plus 20 i etuiet 

med lynopladning

  Håndfri samtaler i stereo
 Dobbelt tilslutning

  Klar til action

  Understøtter touch-betjening og 
stemmeassistent

Din musik og din verden - endelig sammen.
Hold styr på din verden. JBL Wave 300TWS-ørestykkerne giver dig din musik, mens 

du fastholder kontakten med dine omgivelser - uden ledninger, der holder dig tilbage.  

Nyd 26 timers kraftfuld lyd beriget med JBL Deep Bass. Hold kontakten, mens du er på 

farten, med stereosamtaler uden irriterende baggrundsstøj. Styr lyd og opkald med én 

eller begge øretelefoner takket være de praktiske touch-knapper. Det ergonomiske design 

passer diskret og behageligt i dine ører, så du holder forbindelsen hele dagen - uden at gå 

glip af et eneste beat eller en samtale.
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Totalt trådløse øretelefoner
WAVE300

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Wave 300TWS-hovedtelefoner
1 x opladningsetui
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x garanti/advarselsark
1 x startguide/sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer:
	Enhedsstørrelse: dynamisk enhed på  

12 mm / 0,47"
	Strømforsyning: 5V 1A
	Ørestykke: 3,85 g per stk. (7,7 g i alt)
	Opladningsetui: 36 g
	Batteritype (øretelefoner): Litium-ion-polymer 

(40 mAh/ 3,85 V)
	Batteritype (opladningsetui): Litium-ion-

polymer (500 mAh/ 3,8 V)
	Opladningstid: < 2 timer fra helt afladet
	Musikspilletid med Bluetooth tændt:  

op til 6 timer
	Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 32 ohm
	Følsomhed: 105 dB SPL ved 1 kHz
	Maksimal SPL: 95 dB
	Mikrofonfølsomhed: -38±2 dBV/Pa ved 1 kHz
	Bluetooth-version: 5.2
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Frekvensområde for Bluetooth-sender:  

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Bluetooth-sendereffekt: < 12 dBm
	Bluetooth-sendermodulation:  

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
	Maksimal brugstemperatur: 45 °C

Funktioner og fordele 

JBL Deep Bass Sound
En kraftig 12 mm-enhed leverer JBL Deep Bass-lyd, så du ikke bare hører musikken. Du føler den.

Behagelig pasform med åbent øre-design
Den ergonomiske pasform forbliver tæt og sikker, så du er komfortabel og forbundet hele dagen, 
mens åbent øre-designet fastholder din opmærksomhed på omgivelserne.

Op til 6 timers afspilning plus 20 i etuiet med lynopladning
Gå aldrig glip af noget med 26 timers kombineret spilletid (og 6 timer i ørepropperne). Får du brug 
for ekstra strøm, kan du lynoplade en hel times batteritid på blot 10 minutter og oplade helt i løbet 
af 2 timer.

 Håndfri samtaler i stereo
Mikrofonen i Wave 300TWS-ørestykkerne fjerner baggrundsstøj, så du kan nyde samtaler i 
stereokvalitet på farten. Lyd og samtaler styres let og håndfrit direkte fra øretelefonerne!

Dobbelt tilslutning
Du kan nemt og når som helst skifte mellem stereo og mono i venstre, højre eller begge 
øretelefoner, mens du foretager opkald, nyder musik eller taler med din stemmeassistent.

 Klar til action
Med det praktiske, regnsikre IPX2-certificerede design kan du nyde din musik når som helst – 
uanset vejret.

 Understøtter touch-betjening og stemmeassistent
Bekvemmelighed lige ved hånden. Aktivér alle lydfunktioner med den nemme touch-betjening, og få 
adgang til din stemmeassistent, direkte fra dine JBL Wave 300TWS-øretelefoner.

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL er et varemærke 
tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated, som er registreret i USA og/eller andre lande. Bluetooth® 

mærket og logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, HARMAN International 
Industries, Incorporated, gør af disse mærker, sker i henhold til licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de 
respektive ejere. Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.


