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Ominaisuudet
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 Mukava istuvuus ja open-ear-muotoilu
 Jopa 6 tunnin toistoaika ja 20 tunnin 

lisäaika kotelossa pikalatauksella
 Hands-free-stereopuhelut
 Dual Connect
 Valmis toimintaan
 Kosketusohjaus ja puheavustaja 

Musiikkisi ja maailmasi – yhdessä.
Pysy ajan tasalla maailmastasi. JBL Wave 300TWS -nappikuulokkeet tuovat musiikkisi 

esiin ja pitävät samalla yhteyttä ympäristöösi ilman johtoja. Nauti 26 tunnin tehokkaasta 

äänentoistosta, johon on lisätty JBL Deep Bass. Pysy yhteydessä matkalla stereopuheluiden 

avulla ilman häiritsevää taustamelua. Kätevien kosketuspainikkeiden ansiosta voit hallita 

ääntä ja puheluita ilman käsiä jommasta kummasta kuulokenapista tai molemmista. 

Ergonomisesti suunnitellut kuulokkeet istuvat korviin tiiviisti ja huomaamattomasti. Olosi 

pysyy mukavana ja ne pitävät sinut yhteydessä koko päivän, joten et jää koskaan paitsi 

tahdista – tai keskustelusta.
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Aidosti langattomat nappikuulokkeet
WAVE300

Pakkauksen sisältö:
1 kpl JBL Wave 300TWS -kuulokkeet
1 latauskotelo
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/turvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 12mm:n dynaaminen elementti
	Virtalähde: 5V 1A
	Kuulokeosa: 3,85 g/kuuloke (yhteensä 7,7 g)
	Latauskotelo: 36 g
	Kuulokkeiden akkutyyppi: Litiumioni-

polymeeri (40 mAh, 3,85 V)
	Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioni-

polymeeri (500 mAh, 3,8 V)
	Latausaika: < 2 h tyhjästä täyteen
	Musiikin toistoaika Bluetooth päällä: jopa 6 tuntia
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	Impedanssi: 32 ohmia
	Herkkyys: 105 dB SPL@1 kHz:ssä
	Äänenpaineen enimmäistaso: 95 dB
	Mikrofonin herkkyys:  

-38±2 dBV/Pa@1 kHz:ssä
	Bluetooth-versio: 5.2
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Bluetooth-lähettimen taajuusalue:  

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-lähettimen teho: <12 dBm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio:  

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

Ominaisuudet ja hyödyt
JBL Deep Bass -ääni
Vankka 12 mm:n kuuloke-elementti tarjoaa JBL Deep Bass -äänentoistoa, joten et vain kuule 
musiikkia, vaan tunnet sen myös.

Mukava istuvuus ja open-ear-muotoilu
Ergonominen istuvuus pitää olosi mukavana ja varmistaa yhteydenpitosi koko päivän ajan.  
Open-ear-rakenne puolestaan lisää ympäristötietoisuutta.

Jopa 6 tunnin toistoaika ja 20 tunnin lisäaika kotelossa pikalatauksella
Yhdistetyllä 26 tunnin soittoajalla sinulta ei jää sointuakaan kuulematta (6 tuntia nappikuulokkeilla). 
Tai kun tarvitset nopean uudelleenlatauksen, voit pikaladata akkua lisätunnilla 10 minuutissa ja 
täyslataukseen 2 tunnissa.

Hands-free-stereopuhelut
Yhden mikrofonin Wave 300TWS -nappikuulokkeet poistavat taustamelua, joten voit nauttia 
stereolaatuisista puheluista tien päällä. Hallitse helposti ääntä ja soita handsfree-puheluita suoraan 
nappikuulokkeista!

Dual Connect
Voit vaihtaa helposti mono- ja stereokuuntelun välillä milloin tahansa vasemmassa, oikeassa tai 
molemmissa kuulokenapeissa puheluita soittaessasi, musiikista nauttiessasi tai puheavustajan 
kanssa puhuessasi.

Valmis toimintaan
JBL Wave 300 TWS -nappikuulokkeiden kätevän, sateenkestävän IPX2-certified rakenteen ansiosta 
voit nauttia musiikistasi milloin tahansa – sateella tai paisteella.

Kosketusohjaus ja puheavustaja  
Mukavuutta käden ulottuvilla. Aktivoi kaikki JBL Wave 300TWS:n audiotoiminnot helppokäyttöisellä 
kosketusohjauksella ja käytä laitteesi puheavustajaa suoraan korvanapeistasi.


