Wave Flex

Aidosti langattomat nappikuulokkeet

Yksinkertaista, fiksua ja hauskaa – joka päivä!

Ominaisuudet

Pidä soundi aina mukanasi. Basso, jonka tunnet kehossasi, jopa 32 tunnin

JBL Deep Bass Sound

akunkesto ja hyvin istuva, mukava avorakenne sekä roiske- ja pölysuojaus

Mukava istuvuus

tekevät JBL Wave Flex -nappikuulokkeista täydellisen valinnan päivittäiseen
menoon. Kuljetpa sitten kaupungin kaduilla tai vietät aikaa rannalla
rentoutuen, handsfree-stereopuhelusi ovat aina kristallinkirkkaita ja Smart
Ambient -teknologia pitää sinut tietoisena ympäristöstäsi. Kun tarvitset
lisätehoa, saat pikalatauksella kaksi lisätuntia virtaa vain 10 minuutissa.

Jopa 32 tunnin akunkesto (8 + 24
tuntia) ja pikalataus
Pysy tietoisena ympäristöstäsi
Handsfree-puhelut VoiceAware-		
ominaisuuden avulla
Roiske- ja pölysuojatut
Yhteensopivat JBL Headphones 		
-sovelluksen kanssa

Wave Flex

Aidosti langattomat nappikuulokkeet

Ominaisuudet ja hyödyt

Tekniset tiedot

JBL Deep Bass Sound
Ota kaikki irti soittolistoistasi korkealaatuisella äänentoistolla hyvin istuvista ja
luotettavista nappikuulokkeista, joissa on 12 mm:n kuuloke-elementit ja JBL Deep
Bass Sound.

Yleiset tekniset tiedot:
Elementin koko: 12 mm:n dynaaminen
elementti
Virtalähde: 5 V 1 A
Kuulokeosa: 3,8 g/kuuloke (yhteensä 7,6 g)
Latauskotelo: 35,1 g
Kuulokkeen mitat (korkeus * leveys *
syvyys): 18,46 * 18,57 * 33,48 mm
Latauskotelon mitat (korkeus * leveys *
syvyys): 25,85 * 49,37 * 54,84 mm
Kuulokkeiden akun tyyppi: Litiumionipolymeeri (40 mAh, 3,85 V)
Latauskotelon akun tyyppi: Litiumionipolymeeri (500 mAh, 3,8 V)
Latausaika: < 2 h tyhjästä täyteen
Musiikin toistoaika Bluetooth päällä: jopa 8
tuntia
Puheaika: jopa 4,5 tuntia
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Impedanssi: 16 ohmia
Herkkyys: äänenpaineen taso 105 dB
1 kHz:ssä
Äänenpaineen enimmäistaso: 95 dB
Mikrofonin herkkyys: –38 dBV/Pa @ 1 kHz
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: <13 dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C
IP-luokitus: IPX54 nappikuulokkeet/IPX2
latauskotelo

Mukava istuvuus
JBL Wave Flex -kuulokkeiden ergonominen, avorakenteinen muotoilu on niin
mukava, että saatat unohtaa kuulokkeiden olevan korvissasi. Avorakenteisen
muotoilun ansiosta voit nauttia täysipainoisesta kuunteluelämyksestä sulkematta
korvakäytävääsi.
Jopa 32 tunnin akunkesto (8 + 24 tuntia) ja pikalataus
JBL Wave Flex -kuulokkeet tarjoavat äänentoistoa koko päiväksi nappikuulokkeiden
8 tunnin ja latauskotelon 24 tunnin akunkestolla. Kun tarvitset enemmän virtaa, saat
pikalatauksella kaksi lisätuntia virtaa vain 10 minuutissa.
Pysy tietoisena ympäristöstäsi
Smart Ambient -teknologian ansiosta kuulet kaiken, missä tahansa liikutkin. Kun
haluat pitää tauon kuuntelusta nopeaa keskustelua varten, TalkThru -tekniikan avulla
kuulet välittömästi itsesi ja muut ihmiset ottamatta kuulokkeita pois korvistasi. Voit
myös käyttää Ambient Aware -tilaa, jotta voit samanaikaisesti kuunnella musiikkia ja
pysyä tietoisena ympäristöstäsi.
Handsfree-puhelut VoiceAware-ominaisuuden avulla
Kun soitat handsfree-stereopuheluita liikkeellä ollessasi, VoiceAware-ominaisuuden
avulla voit säätää sitä, kuinka paljon omaa ääntäsi kuulet puhuessasi muiden kanssa.
Roiske- ja pölysuojatut
IP54-sertifioidut nappikuulokkeet ja IPX2-latauskotelo ovat roiske- ja pölysuojatut
koko päivän aina rannalta ralliradalle.
Yhteensopivat JBL Headphones -sovelluksen kanssa
Kuuntele vaikka koko päivä – omalla tavallasi. Valitse haluamasi ääni erityisellä
sovelluksella ja muunna JBL Wave Flexit täydelliseksi äänentoistokumppaniksesi.

Pakkauksen sisältö
1 x JBL Wave Flex -nappikuulokkeet
1 x latauskotelo
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/käyttöturvallisuustiedote (S / i)
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