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Pysy yhteyksissä langattomasti.
Tunne olevasi yhtä musiikkisi ja maailmasi kanssa. Ilman rajoittavia johtoja voit nauttia 

lempimusiikistasi ja JBL Pure Bass -äänestä. JBL TUNE 225TWS -nappikuulokkeet luovat 

saumattoman yhteyden musiikkiin ja puheluihin.   Avaa vain kotelo ja ala kuunnella, sillä JBL 

TUNE 225TWS -nappikuulokkeet muodostavat välittömästi laiteparin laitteesi kanssa, ja Dual 

Connectin avulla voit käyttää kumpaa tahansa kuulokenappia tai molempia. Kuuntele mukavasti 

pidempään jopa 25 tuntia kestävän akun avulla. Löydä eri värivaihtoehtojen joukosta omaan 

tyyliisi sopivat JBL TUNE 225TWS -nappikuulokkeet.
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Aidosti langattomat nappikuulokkeet

Pakkauksen sisältö:
JBL TUNE 225TWS
USB-C-latauskaapeli
Latauskotelo
1 takuu-/varoituskortti (W / !)
1 QSG-/turvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 12 mm:n dynaaminen 

elementti
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	Herkkyys: 105 dB SPL
	Äänenpaineen enimmäistaso: 98 dB SPL
	Mikrofonin herkkyys: -30 dBV @ 1 kHz / Pa
	Impedanssi: 32 ohmia
	Bluetooth-lähettimen teho: <12 dBm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

GFSK / 4DQPSK / 8DPSK
	Bluetooth-taajuus: 2,402–2,48 GHz
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP 1.3, 

AVRCP 1.5, HFP 1.7
	Bluetooth-versio: 5
	Kuulokkeiden akun tyyppi: Litiumioniakku 

(22 mAh / 3,85 V)
	Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioniakku 

(410 mAh / 3,85 V)
	Virtalähde: 5 V 1,0 A
	Latausaika: <2 h tyhjästä täyteen
	Musiikin toistoaika Bluetooth päällä: 

jopa 5 tuntia
	Musiikin kokonaistoistoaika latauskotelon 

kanssa: jopa 25 tuntia
	Paino: 57 g

Ominaisuudet ja hyödyt 
Tunne basso
JBL on huolehtinut festivaalien ja konserttien äänentoistosta ympäri maailmaa jo vuosikymmenten 
ajan. Nyt voit antaa JBL:n herättää oman maailmasi henkiin mahtavalla Pure Bass -äänellä.

Vapaudu johdoista
Johdot voivat sotkeutua laukussa, tarrautua takkiin tai juuttua hiuksiin – eli todella olla tiellä. Aidosti 
langattomien JBL TUNE 225TWS -nappikuulokkeiden ansiosta saat kokea täydellisen johdottoman 
vapauden.

Kuuntele pidempään
Jopa 25 tunnin akkukeston ansiosta voit kuunnella musiikkia aamusta iltaan. Anna 
yksityiskonserttisi jatkua niin kauan kuin pysyt itse menossa mukana.

Yksi korva vai molemmat korvat
Vasen korva, oikea korva vai molemmat korvat? Dual Connectin etu on se, että voit valita, haluatko 
nauttia musiikista tai käydä puhelinkeskusteluja saumattomasti vain yhdellä korvanapilla vai 
molemmilla. Tämän ansiosta kuulokkeet myös kestävät käytössä pidempään, sillä voit jättää toisen 
korvanapin latautumaan samalla kun käytät toista.

Nopea Fast Pair -parinmuodostus
Googlen Fast Pair -parinmuodostuksen ansiosta Tune 225TWS -kuulokkeet yhdistyvät Android-
laitteeseesi samalla hetkellä, kun otat ne pois kotelosta. Voit myös yhdistää useita laitteita 
pelkästään napauttamalla niiden näyttöä.

Löydä tyylisi
Mikä toimii sinulle? Kuuden eri värin joukosta löydät täydelliset nappikuulokkeet juuri sinun 
persoonaasi.

Tyylikäs ja kätevä latauskotelo
Jokainen yksityiskohta on suunniteltu huolellisesti. JBL TUNE 225TWS -nappikuulokkeiden 
latauskotelo on suunniteltu yhtä huolellisesti kuin itse kuulokkeetkin: sen muotoon on saatu 
inspiraatio jokikivestä, sen runko on pehmeä, ja ylös ponnahtavan kaarevan kannen avulla 
kuulokkeisiin pääsee helposti käsiksi.


