TUNE FLEX

Aidosti langattomat vastamelunappikuulokkeet

Tunnet vain musiikin
JBL Tune Flex -kuulokkeilla päivät voi elää kappale kerrallaan. Aidosti langattomilla
nappikuulokkeilla saat 32 tuntia erinomaista JBL Pure Bass -äänentoistoa, ja ergonominen
sekä vesitiivis rakenne varmistaa koko päivän kestävän mukavuuden kaikissa sääolosuhteissa.
Puhelut ovat selkeitä ja helposti hoidettavissa kaikkialla ilman taustamelua – kätevästi
kosketusohjauksella. Aktiivisen melunvaimennuksen ja Smart Ambient -teknologian ansiosta
maailman voi sulkea ulkopuolelle tai päästää läpi haluamallaan tavalla. Kevyen pitkulaisen
avorakenteen ansiosta käyttömukavuus säilyy koko päivän ja pysyt luonnollisen tietoisena

Ominaisuudet
JBL Pure Bass -ääni
Aktiivinen melunvaimennus ja Smart
Ambient -teknologia
4 Neljä mikrofonia takaavat täydelliset
puhelut
Jopa 32 tunnin akunkesto
Vesitiivis ja hienkestävä

ympäröivistä äänistä. Ja mikä parasta – kuuntelukokemusta voi muokata JBL Headphones

Istuvat hyvin ja ovat mukavat koko
päivän ajan

-sovelluksella. Pysyt yhteydessä maailmaasi omalla tavallasi.

JBL Headphones -sovellus

TUNE FLEX

Aidosti langattomat vastamelunappikuulokkeet

Tekniset tiedot:

Ominaisuudet ja hyödyt
JBL Pure Bass -ääni
Fiksusti suunnitellut 12 mm:n elementit yhdistettynä Stick form -rakenteeseen tarjoavat
JBL:n Pure Bass -äänen, joka saa sinut tuntemaan rytmin jokaisen iskun.
Aktiivinen melunvaimennus ja Smart Ambient -teknologia
Kuulet enemmän sitä, mitä haluat ja vähemmän sitä, mitä et halua. Aktiivisen
melunvaimennusteknologian ja kahden mikrofonin ansiosta voit minimoida häiriötekijät.
Ambient Aware -teknologian ansiosta voit virittäytyä oman ympäristösi taajuudelle milloin
tahansa – näin voit tuntea olosi turvallisemmaksi ulkona ja liikkeellä ollessasi. TalkThru
-ominaisuus puolestaan mahdollistaa nopeat juttutuokiot ilman tarvetta ottaa kuulokkeita
pois.
4 Neljä mikrofonia takaavat täydelliset puhelut
Vaivattomia handsfree-puheluita stereona. Tune Flex on varustettu neljällä mikrofonilla
– näin äänesi kuuluu aina selkeästi. Enää ei tarvitse miettiä, voiko puheluun vastata tai
sellaisen soittaa. VoiceAware-ominaisuuden avulla voit säädellä mikin sisääntulosta takaisin
kuulokkeisiin ohjatun äänen kuuluvuutta, ja valita näin, missä määrin kuulet oman äänesi.
Jopa 32 tunnin akunkesto
Sointuakaan ei jää väliin – sen varmistaa pitkä akunkesto: 32 (8+24) tuntia tai 6 tuntia
+ 18 tuntia kotelossa melunvaimennuksen ollessa käytössä. Tarvetta lisäteholle? Vain
kymmenen minuutin pikalatauksella saat kaksi tuntia toistoaikaa.
Vesitiivis ja hienkestävä
Huonon sään ei tarvitse olla este. IPX4-vesitiiviyden sekä hienkestävyyden ansiosta Tune
Flex -kuulokkeet selviävät kaikenlaisista treeneistä ja sadekuuroista.
Istuvat hyvin ja ovat mukavat koko päivän ajan
Koskaan ei tarvitse jäädä ilman musiikkia. Stick-rakenne takaa käyttömukavuuden ilman
paineen tunnetta sekä luonnollisen tietoisuuden äänistä. Eristävien lisäsovitteiden (kolme
kokoa) ja sovelluksen ”Eristävä korvasovite” -tilan avulla ympäristön äänet saadaan
eristettyä – nappikuulokkeiden keveydestä ja virtaviivaisesta mallista tinkimättä.
JBL Headphones -sovellus
JBL Headphones -sovelluksella voit kuunnella musiikkiasi haluamallasi tavalla. Sen avulla
voit räätälöidä kuuntelukokemusta ja kosketusohjauksen komentoja, etsiä nappikuulokkeet,
hallita taustamelua sekä käyttää älykkäitä ääni- ja videotiloja. Lataa ilmainen sovellus ja
tutustu moniin muihin toimintoihin.
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Elementin koko: 12 mm:n dynaaminen elementti
Virtalähde: 5 V 1 A
Kuulokeosa: 4,8 g/kuuloke (yhteensä 9,6 g)
Latauskotelo: 38,6 g
Kuulokkeen mitat (korkeus * leveys * syvyys):
34,9*20,5*20,2 mm
Latauskotelon mitat (korkeus * leveys * syvyys):
47*51,5*29,3 mm
Kuulokeosan akun tyyppi: Litiumioni-polymeeri
55 mAh / 3,85 V)
Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioni-polymeeri
(570 mAh / 3,85 V)
Latausaika: < 2 h tyhjästä täyteen
Puheaika: 4,5 tuntia
Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja aktiivinen
melunvaimennus pois päältä: jopa 8 tuntia
Musiikin toistoaika Bluetooth ja aktiivinen melunvaimennus
päällä: jopa 6 tuntia
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Impedanssi: 32 ohmia
Herkkyys: äänenpaineen taso 110 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: <11 dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C
IP-luokitus: IPX4

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Tune Flex -kuulokkeet
1 x latauskotelo
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 x avoin korvasovitin
3 paria erikokoisia eristäviä korvasovitteita
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/käyttöturvallisuustiedote (S / i)
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