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Tee musiikin kuuntelustasi helppoa.

JBL TUNE 115BT -kuulokkeissa on puhdas JBL Pure Bass -ääni, ja ne ovat näppärä 

langaton ratkaisu jokapäiväistä hauskanpitoa varten. JBL TUNE 115BT -kuulokkeilla voit 

hallita handsfree-puheluita sekä nauttia akun 8 tunnin käyttöajasta. Monipisteyhteyden 

ansiosta voit aina vastata puheluun, koska JBL TUNE 115BT -kuulokkeet vaihtavat 

saumattomasti tabletin videolta puhelimeesi saapuvaan puheluun. Kuvittele kuulokkeet, 

jotka latautuvat nopeasti 2 tunnissa; kuvittele litteä sotkeutumaton johto ja keveys, joka 

saa kuulokkeet tuntumaan mukavilta tuntikausien käytössä. Ja kun tähän vielä lisätään 

magneettinen kaapelinhallinta, joka takaa, että kuulokkeet eivät roiku, kun niitä ei käytetä, 

sekä ergonomiset kuulokesovittimet ja tyylikäs muotoilu, on helppo nähdä, miten JBL 

TUNE 115BT -kuulokkeista tulee olennainen osa jokapäiväistä musiikintäyteistä elämää. 

Valittavissa on 6 tyylikästä värivaihtoehtoa.
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Tekniset tiedot:

	Kuuloke-elementin koko: 
8,6 mm dynaaminen elementti

	Dynaaminen taajuusvaste: 
20 Hz – 20 kHz

	Herkkyys: 102 dB SPL / 1 kHz 1 mW

	Mikrofonin herkkyys: -25 dBV / PA 1 kHz

	Impedanssi: 16Ω

	Bluetooth-lähettimen teho: <4dBm

	Bluetooth-lähettimen modulaatio: 
GFSK/DQPSK/8DPSK

	Bluetooth-taajuusalue: 
2,402 GHz – 2,480 GHz

	Bluetooth-profiiliversio: HFP V1.6, 
HSP V1.2, AVRCP V1.5, A2DP V1.2

	Bluetooth-versio: V4.2

	Kuulokkeiden akkutyyppi: 
Litiumioniakku (3,7V / 160 mAh)

	Virtalähde: 5V–1A

	Latausaika: < 2 h

	Musiikin toistoaika BT päällä: 8 h

	Paino: 19,02g

Ominaisuudet ja hyödyt

JBL Pure Bass -ääni
Jo yli 70 vuoden ajan JBL on suunnitellut täsmällistä ja vaikuttavaa äänentoistoa suuriin 
tapahtumapaikkoihin ympäri maailmaa. Nämä kuulokkeet toistavat samaa JBL-ääntä, jossa 
basso ulottuu syvälle ja iskee voimakkaasti. 

8 tunnin akun käyttöaika pikalatauksella
Micro USB:n kautta ladattavassa akussa on 8 tunnin toistoaika, jonka lataamiseen kuluu vain 
2 tuntia, ja jo 15 minuutin latauksella saat tunnin lisää toistoaikaa.

Monipisteyhteys
Sen avulla voit siirtyä vaivattomasti Bluetooth®-laitteesta toiseen. Voit helposti siirtyä tablettisi 
videolta matkapuhelimesi puheluun, joten sinulta ei jää koskaan puhelua vastaamatta.

Magneettinen kaapelinhallinta
Varmistaa, että kuulokkeet pysyvät kaulan ympärillä mukavasti paikoillaan ja sotkeutumatta, kun 
ne eivät ole käytössä.

3-painikkeinen kaukosäädin mikrofonilla
Nauti langattomista puheluista ja hallitse musiikkia handsfree-ominaisuudella.

Pakkauksen sisältö:
1 pari TUNE 115BT -kuulokkeita
3 paria korvakuulokesovittimia (S, M, L)
Latauskaapeli
Varoituskortti
Takuukortti
QSG
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