Aidosti langattomat in-ear-kuulokkeet, joissa on älykäs Smart Ambient -ympäristö

Pysy aina yhteydessä musiikkiisi, ja maailmaasi.
Omista tilasi. Pysy yhteydessä musiikkiisi ja maailmaasi JBL LIVE 300TWS in-ear -kuulokkeilla.
Aidosti langattomana ja vapaana johdoista, uskomattomalla JBL-nimikkoäänellä. Viritä
melunvaimennus päälle tai pois, pysy tietoisena ympäristöstäsi Ambient Awaren avulla, tai
käytä TalkThru-ominaisuutta keskustellaksesi ystäviesi kanssa poistamatta kuulokkeitasi.
Puheavustaja, hands-free-puhelut, äänenvoimakkuuden ja melunvaimennuksen hallinta,
ovat kaikki käytettävissä kosketusohjauksilla parhaan käyttömukavuuden saamiseksi.
Pikalataus antaa nopean boostin, joten et koskaan jää ilman musiikkia. Valitse eri väreistä
itsellesi juuri sopiva pari. Pienet kooltaan vaan ei teholtaan.

Ominaisuudet
JBL-nimikkoääni
Ambient Aware ja TalkThru -teknologiat
Ole vapaa aidosti langattomana
Hands-free-stereopuhelut
Välitön pääsy Puheavustajiin
Personoi kuuntelukokemuksesi
20 tunnin yhdistetty toisto: Älä anna
toiston keskeytyä
Nopea Fast Pair -parinmuodostus
Hyvän näköiset
Miellyttävä-turvallinen sovitus
Hien ja veden kestävät

Aidosti langattomat in-ear-kuulokkeet, joissa on älykäs Smart Ambient -ympäristö

Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

JBL-nimikkoääni

JBL LIVE 300TWS -korvanapit

Kooltaan pienet, mutta tehoa täyteen pakatut JBL LIVE 300TWS -kuulokkeet tuottavat äänen, jota odotat
JBL:tä.

Ambient Aware ja TalkThru -teknologiat

S, M, L -koon korvasovittimet
SS, S, M, L -kokojen wingfin-vakauttajat

Hallitse ympäröivää ääniaailmaa. Siirry Ambient Awaren avulla välittömästi täysin musiikkiin uppoutumisesta
keskittymään ympäristöösi. TalkThrun avulla voit keskustella ystäviesi kanssa poistamatta korvanappeja .
Pelkkä pyyhkäisy korvanappeihin aktivoi nämä toiminnot.

USB-C-latauskaapeli

Ole vapaa aidosti langattomana

1 x Pikaopas / Käyttöturvallisuustiedote (S / i)

JBL LIVE 300TWS -kuulokkeet ovat täysin langattomat, mikään ei pitele sinua tai estä sinua.

Hands-free-stereopuhelut

Liikuitpa missä päin maailmaa tahansa, ja teitpä mitä tahansa, ota musiikkisi mukaan matkalle, ja pysy
yhteydessä selkeiden stereopuheluiden avulla, ilman taustakohinaa. Koe täydellinen kuuntelemisen vapaus
hands-free-toiminnolla ja kätevillä kosketusohjaimilla.

Välitön pääsy Puheavustajiin

Puheavustaja antaa sinulle kätevästi Google-avustajan tai Amazon Alexan korviisi, tehden vieläkin
helpommaksi saada, mitä haluat. Valitse omasi My JBL Headphones -sovelluksessa, ja kaikki on valmista.
Pelkkä pyyhkäisy korvanappeihin aktivoi toiminnot.

Personoi kuuntelukokemuksesi

Kuulokkeiden tulisi optimoida säädöt sinua varten, ei toisin päin. JBL LIVE 300TWS -kuulokkeissa on
Personi-Fi. Vain muutamalla vaiheella Personi-Fi mahdollistaa sinulle ääniprofiilisi räätälöimisen sukupuolesi,
ikäsi ja tekemiesi valintojen perustella, jolloin saat parhaan mahdollisen kuuntelukokemuksen. Löydät
Personi-Fi:n uusimmasta My JBL Headphones -sovelluksen versiosta, lataa se ilmaiseksi.

20 tunnin yhdistetty toisto: Älä anna toiston keskeytyä

Älä koskaan ole ilman musiikkiasi. JBL LIVE 300TWS -kuulokkeilla saat 6 tuntia toistoaikaa yhdellä
latauksella. Aseta ne latauskoteloon, ja saat 14 tuntia lisää kuunteluaikaa. Saat tunnin tehoiskun vain
10 minuutissa.

Latauskotelo
1 x Takuu / Varoitus ( W / !)

Tekniset tiedot:
Kuuloke-elementin koko: 5,6 mm
Dynaaminen taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz
Herkkyys: 95 dB äänenpainetaso@1 kHz/1 mW
Maksimi äänenpainetaso: 93 dB
Mikrofonin herkkyys: -24 dBV@1 kHz/Pa
Impedanssi: 16 ohmia
Bluetooth-lähettimen teho: <13dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-taajuusalue: 2,402 GHz–2,48 GHz
Bluetooth-profiiliversio: A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.6
Bluetooth-versio: 5.0

Nopea Fast Pair -parinmuodostus

Googlen Fast Pair -parinmuodostuksen ansiosta Harman Kardon FLY TWS -kuulokkeet yhdistyvät Androidlaitteeseesi samalla hetkellä, kun otat ne pois kotelosta. Voit myös yhdistää useita laitteita pelkästään
napauttamalla niiden näyttöä.

Hyvän näköiset

Valitse sinulle sopiva pari. JBL LIVE 300TWS -kuulokkeet ovat supertyylikkäät ja ne ovat saatavana eri
väreissä.

Miellyttävä-turvallinen sovitus

Kuulokkeiden akkutyyppi:
Litiumioniakku (55 mAh/3,7 V DC)
Latauskotelon akkutyyppi:
Litium-ioniakku (450 mAh/3,7 V DC)
Latausaika (kuulokkeet ja latauskotelo):
< 2 h tyhjästä

Nauti kuuntelumukavuudesta koko päivä. JBL LIVE 300TWS -kuulokkeissa on neljä erikokoista wing fin
-vakauttajaa.

Musiikin toistoaika, kun BT on päällä:
6 h korvakuulokkeella. 14 h latauskotelolla

Hien ja veden kestävät

Paino: 67,3 g

Älä koskaan anna huonon sään tai kovan treenin estää sinua. JBL LIVE 300TWS kuulokkeet ovat
vedenkestäviä IPX5-luokituksensa ansiosta.
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