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Puhelut, musiikki, aktiivisuus – sinun valintasi. Ei johtoja.
JBL Free II tarjoaa tunnusomaisen JBL-soinnin intuitiivisessa ja älykkäässä paketissa. Täysin 

langaton ja helppokäyttöinen JBL Free II on täydellinen valinta puheluihin, musiikin kuunteluun 

ja aktiiviseen elämäntyyliin. Saat yhteensä vuorokauden verran (24 tuntia) toistoa: 6 tuntia 

jatkuvaa kuuntelua kuulokkeilla sekä 18 tuntia varavirtaa latauskotelosta. Muodostaa parin heti, 

kun napsautat kotelon auki. JBL Free II:n molempia kuulokenappeja voi käyttää itsenäisesti 

mono- tai stereotilassa, mikä lisää akun kestoa. Äärimmäiset mukavat kolmella eri kokoisella 

korvasovitteella, joiden huoleton IPX4-sertifioitu muotoilu pitää musiikin soimassa niin paisteella 

kuin sateellakin. Tehosta kuuntelukokemustasi helposti hallitsemalla musiikkia ja puheluita 

kuulokkeiden intuitiivisella kosketuspaneelilla ja ilman johtoja.
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Aidosti langattomat nappikuulokkeet

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Free II -kuulokkeet
3 paria erikokoisia korvasovitteita 
1 x latauskotelo
1 x C-tyypin latauskaapeli
1 x pikaopas
1 x turvallisuustiedote
1 x takuukortti
1 x varoituskortti

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 5,6 mm:n / 0,022”:n 

dynaaminen elementti
	Virtalähde: 5 V 1 A
	Paino: 61,6 g / 0,135 paunaa
	Kuuloke: 4,8 g / 0,011 paunaa/kpl 

(9,6 g / 0,021 paunaa yhteensä)
	Latauskotelo: 52 g / 0,114 paunaa
	Kuulokkeiden akun tyyppi: Litiumioniakku 

(55 mA / 3,7 V)
	Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioniakku 

(650 mAh / 3,8 V)
	Latausaika: < 2 h tyhjästä täyteen
	Musiikin toistoaika Bluetooth päällä: 

jopa 6 tuntia
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	 Impedanssi: 16 ohmia
	Herkkyys: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
	Äänenpaineen enimmäistaso: 95 dB
	Mikrofonin herkkyys: -38 dBV @ 1 kHz / Pa
	Bluetooth-versio: 5
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP 1.3, 

AVRCP 1.5, HFP 1.7
	Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 

2,4–2,48 GHz
	Bluetooth-lähettimen teho: < 10 dBm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

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

Ominaisuudet ja hyödyt
JBL:lle ominainen sointi
JBL:n mukaansatempaava ominaissointi intuitiivisessa ja älykkäässä paketissa.

Käytön mukavuus. Tiukka istuvuus
Luokkansa paras ergonomia takaa, että kuulokkeet pysyvät korvillasi kaikissa käänteissä. 
Korvasovitteet ovat saatavana 3 eri koossa, joten voit löytää juuri sinulle parhaiten sopivan koon.

Dual connect -tekniikka helpottaa arkeasi
Muodostaa heti parin Android-laitteen kanssa, kun avaat kotelon. Soita kristallinkirkkaita 
puheluita, käytä puheavustajaa ja suoratoista suosikkimusiikkiasi – milloin tahansa joko yhdellä 
kuulokenapilla tai kahdella. Bluetooth 5.0 takaa laadukkaan suoratoiston.

Yhteensä 24 tuntia toistoaikaa
Kokonainen vuorokausi langatonta äänentoistoa 6 tunnin jatkuvalla toistoajalla ja latauskotelon 
18 tunnin varavirralla. Lataa helposti C-tyypin latauskotelolla.

Nopea liittäminen
Googlen käyttöönottaman nopean liittämisen ansiosta FREE II TWS yhdistyy Android-laitteeseesi 
heti, kun napsautat kotelon auki. Voit myös muodostaa laiteparin useiden laitteiden kanssa 
napauttamalla laitteen näyttöä.

Helpot handsfree-puhelut 
Yhdysrakenteinen mikrofoni mahdollistaa selkeät puhelut. Automaattinen vaihto stereo- ja 
monotilan välillä takaa luontevat puhelinkeskustelut. Hallinnoi puheluitasi ja musiikintoistoa 
yhdellä helppokäyttöisellä painikkeella ja käytä laitteesi puheavustajaa.

Roiskeenkestävä
IPX4-sertifioitu rakenne takaa musiikin soinnin sateessa ja paisteessa.


