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Pelkkää bassoa koko päivän.

JBL TUNE 560BT -kuulokkeilla voit toistaa langattomasti tehokasta ääntä – jopa 16 tuntia 

täyttä nautintoa. Nämä helppokäyttöiset, 32  mm:n JBL-elementeillä ja JBL Pure Bass 

-äänellä varustetut kuulokkeet tarjoavat käyttöösi loistavan äänenlaadun joka kerta. Ja 

jos saat puhelun, kun olet katsomassa videota toisella laitteella, JBL TUNE 560BT vaihtaa 

saumattomasti puhelimeesi. Bluetoothilla varustetut ja mukaviksi suunnitellut JBL TUNE 

560BT -kuulokkeet mahdollistavat myös Siriin tai Google Now -palveluun yhdistämisen 

mobiililaitetta käyttämättä. Saatavana neljä raikasta väriä ja taitettavissa kokoon 

saumattoman käytön mahdollistamiseksi – JBL TUNE 560BT-kuulokkeet ovat tartu ja käytä 

-ratkaisu, joka auttaa sinua liittämään musiikin kiireisen elämäsi joka hetkeen.  

Langattomat korvakuulokkeet
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Pakkauksen sisältö:
TUNE 560BT

1 x latauskaapeli 

1 x turvallisuustiedote 

1 x QSG/turvallisuustiedote    

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 32 mm:n dynaaminen 

elementti

	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

	Bluetooth-lähettimen teho: < 4 dBm

	Bluetooth-lähettimen modulaattori:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

	Bluetooth-taajuus: 2,402–2,480 GHz

	Bluetooth-profiili: BT 4.1, A2DP v1.2, 
AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2

	Akkutyyppi: Litiumionipolymeeri  
(3,7 V, 300 mAh)

	Latausaika: Kaksi tuntia

	Musiikintoistoaika BT päällä: 16 tuntia

	Paino: 115 g

Ominaisuudet ja hyödyt 
Langaton Bluetooth-suoratoisto
Suoratoista korkealaatuista ääntä langattomasti älypuhelimestasi ilman johtosotkua.

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

Hands-free-puhelut
Hallitse äänentoistoasi ja puhelujasi helposti kuulokkeiden yksipainikkeisella säätimellä ja 
mikrofonilla.

16 tunnin akun kesto | Kahden tunnin latausaika ja pikalataus (viisi minuuttia = yksi tunti)
Kun haluat pitää hauskaa pitkään, voit kuunnella langattomasti jopa 16 tuntia ja ladata akun 
uudelleen täyteen vain kahdessa tunnissa. Nopea viiden minuutin lataus antaa ylimääräisen 
tunnin musiikkia.

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.

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.

Kysy Siriltä tai Google Now -palvelulta
Siri tai Google Now -palvelu on vain napinpainalluksen päässä: aktivoi ääniavustus painamalla 
monivalintanappia.

Langattomat korvakuulokkeet


