True wireless -nappikuulokkeet

Trendikkäät kuulokkeet - aito äänenlaatu, loputon yhdistettävyys.
Liiku vapaasti nappikuulokkeilla, jotka pysyvät matkassasi ja yhdistettyinä ilman
johtoliitäntöjä. Käytitpä sitten Android- tai iPhone-laitetta, JBL TUNE 220TWS
nappikuulokkeet tarjoavat sinulle aidosti langattomat true wireless -käyttömahdollisuudet.
Lataa ja lähde liikkeelle. Nämä ergonomiset langattomat nappikuulokkeet hoitavat
tehtävänsä erinomaisesti ja tarjoavat 19 tuntia ainutlaatuista JBL Pure Bass -äänentoistoa,
jota et muualta löydä. Vaihda saumattomasti puheluiden, musiikin ja puheavustajan välillä.
Metallisen viimeistelyn, soft-touch-maalausjäljen ja sekä klassisen valkoisen että muiden
trendikkäiden värivaihtoehtojen ansiosta kuulokeparisi on juuri niin ainutlaatuinen ja
tyylikäs kuin sinä itse.
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JBL Pure Bass -ääni
19 tuntia yhdistettyä toistoa: musiikki ei
lopu kesken
Pysy yhdistettynä - ilman johtoja
Helppokäyttöiset on-the-go -ohjaimet
Mutkattomat hands-free -stereopuhelut
Nosta tyylitasoasi
Suunniteltu päivittäiseen käyttöön
Sileä, tyylikäs ja käytännnöllinen
latauskotelo

True wireless -nappikuulokkeet

Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

JBL Pure Bass -ääni
Keskinkertaisen äänentoiston sijaan JBL TUNE 220TWS nappikuulokkeet tarjoavat
erinomaista kuuntelunautintoa. 12,5 mm kuuloke-elementit tuottavat intensiivisen JBL Pure
Bass Soundin säästelemättä äänentoiston tehokkuudesta.
19 tuntia yhdistettyä toistoa: musiikki ei lopu kesken
Löydä oma soundi ja säilytä se. Nämä nappikuulokkeet takaavat sinulle jopa 3 tuntia
keskeytyksetöntä äänentoistoa sekä 16 lisätuntia taskukokoisen latauskotelon avulla.
Pysy yhdistettynä - ilman johtoja
Ei ärsyttäviä ja sotkeutuvia johtoja — vain musiikkia kuten haluat, yhteensopivana sekä iPhone
että Android-laitteiden kanssa. Langattomasti toistettu musiikki ja hands-free -puhelut pysyvät
vauhdissasi kun olet liikkeellä.
Helppokäyttöiset on-the-go -ohjaimet
Siirry soittolistasta puheavustajaan hetkessä. Oikeassa ja vasemmassa kuulokenapissa
olevien käytännöllisten painikkeiden avulla hallitset kappaleiden vaihtamista, toistamista,
keskeyttämistä, äänikomentoja ja puheluihin vastaamista joka hetki.
Mutkattomat hands-free -stereopuhelut
Toimiesi ei tarvitse pysähtyä kappaleen kesken vastattuun puheluun. Vaihda hetkessä
musiikista häiröttömään hands free -stereopuheluun korvanappiin sijoitetuilla ohjaimilla.
Nosta tyylitasoasi
Pienestä koostaan huolimatta nappikuulokkeet ällistyttävät sileällä metallisella viimeistelyllään
ja soft-touch-maalausjäljellään. Valitse tyylisi mukaisesti joko klassinen valkoinen tai joku muu
väri lukuisista trendikkäistä ja klassisista vaihtoehdoista.
Suunniteltu päivittäiseen käyttöön
Haluat pitää ne korvissasi koko ajan — ja erinomaisen käyttömukavuuden takaavan
ergonomisen muotoilun ansiosta voit myös tehdä niin. JBL TUNE 220TWS nappikuulokkeet on
suunniteltu jatkuvaan käyttöön.
Sileä, tyylikäs ja käytännnöllinen latauskotelo
Suunnittelussa on huomioitu kaikki yksityiskohdat, JBL TUNE220TWS -latauskotelo on
suunniteltu yhtä tarkasti ja huolellisesti kuin itse nappikuulokkeet, jotka se lataa. Kotelon
muoto muistuttaa joessa sileäksi hioutunutta kiveä, ja ylöspäin ponnahtavan kaarevan kannen
ansiosta kuulokkeet ovat nopeasti ja helposti ulottuvillasi.
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Micro USB -latauskaapeli
Latauskotelo
1 x Takuu / Varoitus ( W / !)
1 x Pikaopas / Käyttöturvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
Kuuloke-elementin koko: 12 mm dynaaminen
elementti
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Herkkyys: 105 dB SPL
Maksimi äänenpainetaso: 98 dB SPL
Mikrofonin herkkyys: -30 dBV@1 kHz/Pa
Impedanssi: 32 ohmia
Bluetooth-lähettimen teho: 11 dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK/
π/4DQPSK/ 8DPSK
Bluetooth taajuus: 2.402 GHz – 2.48 GHz
Bluetooth-profiiliversio: A2DP 1.3, AVRCP 1.5,
HFP 1.6
Bluetooth-versio: 5,0
Kuulokkeiden akkutyyppi: Litium-ioni akku
(22 mA/3.85 V)
Latauskotelon akkutyyppi: Litium-ioni akku
(410 mA/3.85 V)
Latausaika: <2 tuntia tyhjästä
Musiikin toistoaika BT päällä: 3 tuntia
Musiikin kokonaistoistoaika latauskotelon
kanssa: 19 tuntia
Paino: 56 g
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