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Jämäkkää bassoa koko päivän.

JBL Tune 510BT -kuulokkeilla voit suoratoistaa jämäkkää selkeäbassoista JBL Pure Bass 

-ääntä ilman johtoja. Näitä helppokäyttöisiä kuulokkeita on ilo käyttää jopa 40 tuntia – 

ja USB-C-latauskaapelilla akkuun saadaan ylimääräiset kaksi tuntia vain viiden minuutin 

latauksella. Ja jos saat puhelun katsoessasi videota jollain toisella laitteella, JBL Tune 

510BT vaihtaa saumattomasti puhelimeesi. Bluetooth 5.0:lla varustetut ja mukaviksi 

suunnitellut JBL Tune 510BT -kuulokkeet mahdollistavat myös Siriin tai Google-palveluun 

yhdistämisen mobiililaitetta käyttämättä. Saatavana useissa raikkaissa väreissä ja helpot 

kuljettaa kokoontaitettavuutensa ansiosta – JBL Tune 510BT -kuulokkeet ovat ”nappaa 

mukaan ja menoksi” -ratkaisu, jolla musiikin saa yhdistettyä kiireisen elämän jokaiseen 

hetkeen.

Langattomat on-ear-kuulokkeet
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Pakkauksen sisältö:
Tune 510BT
1 x USB-C-latauskaapeli 
1 takuu-/varoituskortti 
1 QSG 

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 32 mm:n / 1,26 tuuman 

dynaaminen elementti
	Virtalähde: 5 V 1 A
	Paino: 160 g / 0,35 paunaa
	Kuulokkeiden akun tyyppi: Litiumioniakku 

(3,7 V / 450 mAh)
	Latausaika: 2 tuntia
	Musiikin toistoaika Bluetooth päällä: jopa 

40 tuntia
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	Impedanssi: 32 ohmia
	Herkkyys: 103,5 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
	Äänenpaineen enimmäistaso: 95 dB
	Mikrofonin herkkyys: -29 dBV @ 1 kHz/Pa
	Bluetooth-versio: 5
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP v1.3, 

AVRCP v1.6, HFP v1.7
	Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Bluetooth-lähettimen teho: < 8 dBm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio:  

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

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL Pure Bass -ääni
Ne tarjoavat kuuluisan JBL Pure Bass -äänen, jonka voi löytää maailman kuuluisimmilta 
tapahtumapaikoilta.

Langaton Bluetooth 5.0 -suoratoisto
Suoratoista korkealaatuista ääntä langattomasti älypuhelimestasi ilman johtosotkua.

Akunkesto jopa 40 t sekä pikalataus (5 min = 2 t)
Hauskanpito vain jatkuu ja jatkuu kuunnellessasi langattomasti jopa 40 tuntia – ja kätevällä USB-
C-kaapelilla akun voi ladata uudelleen täyteen vain kahdessa tunnissa. Nopea viiden minuutin 
lataus antaa kaksi ylimääräistä tuntia musiikkia.

Yhteys useampaan laitteeseen
Mahdollistaa lähteen vaivattoman vaihtamisen Bluetooth®-laitteesta toiseen. Voit vaihtaa 
helposti lähteen tabletillasi pyörivästä videosta matkapuhelimeesi puhelun puhumista varten, 
eikä yksikään puhelu jää kuulematta.

Hands-free-puhelut
Äänentoiston ja puhelujen ohjaus on helppoa toisesta kuulokekupista löytyvillä kätevillä 
painikkeilla.

Kevyt, mukava ja taittuva rakenne
Kevyet materiaalit ja pehmeät korvapehmusteet ja kuulokepanta tekevät kuulokkeista mukavat 
pitää päällä pitkiäkin jaksoja. Taittuvan rakenteen ansiosta voit ottaa kuulokkeet mukavasti 
mukaasi mihin vain, missä haluat kuunnella musiikkia.

Kysy Siriltä tai Hei Google -palvelulta
Siri tai Hei Google on pelkän napinpainalluksen päässä: laitteen puheavustaja aktivoidaan 
painamalla monivalintanappia.
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