Totalt trådløse øretelefoner

Opkald, musik, træning – valget er dit. Ingen ledninger.

Funktioner

JBL Free II leverer den berømte JBL-lyd i en intuitiv, intelligent pakke. JBL Free II er helt fri for

Den berømte JBL-signaturlyd

kabler og nemme at bruge. En fleksibel ledsager til opkald, musik og din aktive livsstil. Du får

Langvarig komfort. Sikker pasform

et helt døgns (24 timer) kombineret afspilning: 6 timers uafbrudt lytning med hovedtelefonerne

Dual connect gør dit liv nemmere

plus 18 timer ekstra fra opladningsetuiet. Hvert ørestykke parres, så snart du åbner etuiet.

24 timers kombineret afspilning

Ørestykkerne til JBL Free II kan bruges uafhængigt i mono- eller stereotilstand, så du sparer på

Hurtig parring

batteriets levetid. De super komfortable ørestykker leveres med ørespidser i tre størrelser. Det

Nemme håndfri opkald

IPX4-certificerede design sikrer ubekymret musiknydelse i både solskin og regn. Opgrader din

Stænksikre

lytteoplevelse på en nem måde ved at styre musik og opkald med den intuitive touch-kontrol på
ørestykket. Nyd friheden uden ledninger.

Totalt trådløse øretelefoner

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Den berømte JBL-signaturlyd
Den berømte fordybende JBL-lyd leveres her i en intuitiv, intelligent pakke.
Langvarig komfort. Sikker pasform
Klassens bedste ergonomi sikrer, at de sidder godt – lige meget hvad du laver. Der medfølger
ørespidser i tre størrelser, så du let finder dem, der passer bedst til dig.
Dual connect gør dit liv nemmere
Parres med din Android-enhed, så snart du åbner etuiet. Nyd krystalklare telefonsamtaler, tal
med din stemmeassistent, og lyt til din yndlingsmusik – når som helst og med enten et eller
begge ørestykker. Bluetooth 5.0 sikrer trådløs afspilning i høj kvalitet.
24 timers kombineret afspilning
Nyd et helt døgns trådløs lyd med 6 timers uafbrudt afspilning og 18 timers ekstra fra
opladningsetuiet. Nem opladning med et type C-opladningsetui.
Hurtig parring
Takket være Googles Fast Pair-teknologi forbindes FREE II TWS til din Android-enhed, lige så
snart du åbner etuiet. Du kan også parre flere enheder ved blot at trykke på enhedernes skærm.
Nemme håndfri opkald
Den indbyggede mikrofon giver mulighed for tydelige telefonsamtaler. Automatisk skift mellem
stereo- og monotilstand giver en naturlig opkaldsoplevelse. Tag fuld kontrol over dine opkald og
din musik med en enkelt knap, og få nem adgang til din enheds stemmeassistent.
Stænksikre
Det IPX4-certificerede design holder musikken kørende i al slags vejr.
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1 x JBL Free II hovedtelefoner
3 x størrelser ørespidser
1 x opladningsetui
1 x Type-C-opladningskabel
1 x lynstartvejledning
1 x sikkerhedsdataark
1 x garanti
1 x advarselsblad

Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: 5,6 mm (0,022”)
dynamisk enhed
Strømforsyning: 5V 1A
Vægt: 61,6 g
Ørestykker: 4,8 g pr. stk. (9,6 g samlet)
Opladningsetui: 52 g
Batteritype (hovedtelefon): Litium-ion-batteri
(55 mAh / 3,7V)
Batteritype (opladningsetui): Litium-ion-batteri
(650 mAh / 3,8V)
Opladningstid: < 2 timer fra helt afladet
Musikafspilningstid med BT aktiveret:
Op til 6 timer
Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
Impedans: 16 ohm
Følsomhed: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maksimal SPL: 95 dB
Mikrofonfølsomhed: - 38 dBV ved 1 kHz / Pa
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.7
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2,4 GHz - 2,48 GHz
Bluetooth-sendeeffekt: < 10 dbm
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimal brugstemperatur: 45 °C
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