
Funktioner
 JBL Deep Bass Sound
 20 timers kombineret afspilning
 I ét øre eller begge
 Håndfri opkald
 Komfortabel pasform
 Lommevenlig

Enkle og smarte - for en sjovere hverdag.
Fremragende lyd, ingen dikkedarer og ingen ledninger? Det er nemt: JBL Wave 100TWS. 

Disse totalt trådløse hovedtelefoner med JBL Deep Bass Sound sætter kulør på din dag 

med op til 20 timers spilletid. Fuldstændig frihed fra ledninger giver håndfri opkald og fuld 

komfort. Du er straks parret og uafhængig takket være den dobbelte tilslutning. Musik, 

opkald og stemmeassistenten kan styres fra øretelefonerne, så du frit kan følge dit flow. 

Nyd det hver dag!

Totalt trådløse øretelefoner
WAVE100
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Hvad er der i æsken:
1 x JBL Wave 100TWS hovedtelefoner
1 x opladningsetui
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x ørespidser i 2 størrelser
1 x garanti/advarselsark
1 x startguide / sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer:
	Enhedsstørrelse: dynamisk enhed på 8 mm 

(0,31")
	Strømforsyning: 5V 1A
	Vægt: 46,3 g
	Øretelefoner: 5,1 g pr. stk. (10,2 g samlet)
	Opladningsetui: 36,1 g
	Batteritype (hovedtelefon): Litium-ion-batteri 

(46 mAh / 3,7 V)
	Batteritype (opladningsetui): Litium-ion-batteri 

(550 mAh / 3,7 V)
	Opladningstid: 2 timer fra helt afladet
	Musikspilletid med Bluetooth aktiveret:  

op til 5 timer
	Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 16 ohm
	Følsomhed: 105,5 dB SPL ved 1 kHz
	Maksimal SPL: 94 dB
	Mikrofonfølsomhed: -11,3 dBV ved 1 kHz/Pa
	Bluetooth-version: 5
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,  

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

2,4 – 2,4835 GHz
	Bluetooth-sendeeffekt: 10 dbm
	Bluetooth-sendermodulation:  

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

Funktioner og fordele 

JBL Deep Bass Sound
Lyden af din sidste koncert. Lige i øret. Nyd den dybe bas fra 8 mm.-enhederne.

20 timers kombineret afspilning
Med 5 timer i øretelefonerne og 15 timer i etuiet holder JBL Wave 100TWS trit med din rytme 
dagen lang.

I ét øre eller begge
Venstre øre, højre øre, begge ører? Med Dual Connect kan du nemt vælge at lytte til musik eller 
foretage opkald med enten ét eller begge ørestykker. Og batteriet løber aldrig tør, fordi du kan 
oplade det ene ørestykke, mens du bruger det andet.

Håndfri opkald
Opkald og lyd styres nemt fra øretelefonerne - ligesom adgangen til din stemmeassistent.

Komfortabel pasform
JBL Wave 100TWS er ergonomisk udformet og passer skånsomt i dine ører, selv efter mange 
timers lytteglæde. Ørepropperne i 3 størrelser sikrer en perfekt forsegling for ekstra komfort og 
klar lyd. 

Lommevenlig
De er med dig overalt. JBL Wave 100TWS er små og lette, også i etuiet, så de passer nemt i din 
lomme.

Totalt trådløse øretelefoner
WAVE100


