WAVE200
Totalt trådløse øretelefoner

Dyb bas, højt humør.

Funktioner

Løft din hverdag med den lyd, du elsker! Nyd den kraftfulde JBL Deep Bass Sound og total

JBL Deep Bass Sound

trådløs frihed i op til 20 timer med JBL Wave 200TWS. Tag din verden med dig. Et tryk på

20 timers kombineret afspilning

øretelefonen håndterer dine opkald, din musik og din stemmeassistent. Med dual connect

I ét øre eller begge

kan du bruge øretelefonerne en ad gangen og spare på batteriet. JBL Wave 200TWS er

 pkald og stemmeassistent med
O
touch-betjening

ultralette, komfortable - og altid klar til sjov.

Komfortabel pasform
Klar til action
Lommevenlig

WAVE200
Totalt trådløse øretelefoner

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

JBL Deep Bass Sound
Musik lyder bare bedre med JBL. Og det gør din dag også. Mærk lyden med den dybe bas,
der drives af 8 mm-enheder og gør din hverdag sjovere.

1 x JBL Wave 200TWS hovedtelefoner
1 x opladningsetui
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x ørespidser i tre størrelser
1 x garanti/advarselsark
1 x startguide / sikkerhedsdatablad

20 timers kombineret afspilning
Med 5 timer i øretelefonerne og 15 timer i etuiet stopper JBL Wave 200TWS ikke, før du gør.
I ét øre eller begge
Nu kan du besvare opkald eller lytte til musik med en øretelefon (eller begge) med dual connectteknologi. Vælg, hvilken du vil bruge, og efterlad den anden i etuiet for at spare på batteriet.
 pkald og stemmeassistent med touch-betjening
O
Et let tryk på øretelefonen styrer opkald, lyd og stemmeassistent – så du holder kontakten med
din verden.
Komfortabel pasform
De ergonomisk formede JBL Wave 200TWS passer skånsomt og komfortabelt i dine ører og giver
mange timers lytteglæde. Ørespidserne medfølger i tre størrelser, som sikrer en perfekt forsegling
for ekstra komfort og klar lyd.
Klar til action
Klar til at være aktiv? Med IPX2-klassificeringen følger JBL Wave 200TWS dig, uanset om du
slapper af eller er på farten. De klarer både regndråber og en smule sved.
Lommevenlig
De er med dig overalt. JBL Wave 200TWS er diskrete og lette – også i etuiet, så de passer let i din
lomme. Vælg den farve, som matcher dit humør.
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Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: Dynamisk enhed på
8 mm (0,31")
Strømforsyning: 5V 1A
Vægt: 47,5 g
Batteritype (hovedtelefon):
Litium-ion-batteri (48 mAh/3,7 V)
Batteritype (opladningsetui):
Litium-ion-batteri (500 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: 108 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL: 93 dB
Mikrofonfølsomhed: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2400 GHz – 24.835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt: 20 dBm
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Maksimal brugstemperatur: 45 °C
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