TUNE FLEX

Volledig draadloze oordopjes met noise cancelling

Voel alleen de muziek
Geniet volop van elk nummer met de JBL Tune Flex. De volledig draadloze oordopjes geven
je 32 uur uitzonderlijk JBL Pure Bass Sound. Het ergonomische en waterbestendige ontwerp
biedt je de hele dag door comfort, onder alle weersomstandigheden. Met een simpele
aanraking kun je overal perfecte telefoongesprekken voeren, zonder omgevingsgeluiden. En
met Active Noise Cancelling en Smart Ambient-technologie bepaal je zelf of je je wilt afsluiten
van je omgeving of deze juist wilt horen. Het lichte ontwerp met open stick zorgt de hele dag
door voor comfort en natuurlijk geluid. En met de JBL Headphones-app kun je jouw eigen
luisterervaring personaliseren. Blijf verbonden, op jouw manier.

Functies
JBL Pure Bass Sound
Active Noise Cancelling met Smart
Ambient
4 microfoons voor heldere
telefoongesprekken
Tot 32 uur batterijduur
Waterbestendig en zweetbestendig
De hele dag door een goede pasvorm en
comfort
JBL Headphones-app

TUNE FLEX

Volledig draadloze oordopjes met noise cancelling

Technische specificaties:

Functies en eigenschappen
JBL Pure Bass Sound
Slim ontworpen drivers van 12 mm versterkt door het stick-formaat leveren JBL’s Pure
Bass Sound, zodat je elke pulserende beat voelt.
Active Noise Cancelling met Smart Ambient
Hoor meer van datgene wat je wilt en minder van datgene wat je niet wilt. Met de Active
Noise Cancelling technologie met 2 microfoons beperk je omgevingsgeluiden. Met Ambient
Aware bepaal je zelf hoeveel omgevingsgeluid je toelaat. Met TalkThru kun je een kort
gesprek voeren zonder dat je je oordopjes hoeft uit te doen.
4 microfoons voor heldere telefoongesprekken
Geniet van probleemloze, handsfree telefoongesprekken in stereo. De Tune Flex is uitgerust
met 4 microfoons, zodat je altijd goed verstaanbaar bent. Voer gemakkelijk gesprekken
zonder je oordopjes uit te hoeven doen. En met VoiceAware bepaal je zelf hoeveel er van je
eigen stem te horen is, door de hoeveelheid mic-input naar je oordopjes te regelen.
Tot 32 uur batterijduur
Mis nooit meer een beat met een batterijduur van 32 (8+24) uur of 6 uur, plus 18 uur
wanneer je noise cancelling gebruikt. Een boost nodig? Laad in slechts 10 minuten op om
weer 2 uur afspeeltijd te krijgen.
Waterbestendig en zweetbestendig
Laat je niet afschrikken door slecht weer. Dankzij de IPX4-waterbestendigheid en
zweetbestendigheid kan de Tune Flex elke training of stortbui aan.
De hele dag door een goede pasvorm en comfort
Houd altijd je muziek bij de hand. Het ontwerp met open stick zorgt voor comfort en
natuurlijk geluid. Met de extra afdichtende oordopjes in 3 maten in combinatie met de
afdichtingsoordopmodus in de app kun je je volledig afsluiten van omgevingsgeluid zonder
afbreuk te doen aan het lichte, gestroomlijnde ontwerp van deze oordopjes.
JBL Headphones-app
Met de JBL Headphones-app geniet je van de muziek op jouw manier Pas je luisterervaring
en de aanraak bedieningsgebaren aan, vind je oordopjes, controleer het omgevingsgeluid
en de standen voor slimme audio en video. Download de gratis app en ontdek wat je nog
meer kunt doen.
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Drivergrootte: 12 mm dynamische driver
Voeding: 5 V, 1 A
Oordopje: 4,8 g per stuk (9,6 g in totaal)
Oplaadcase: 38,6 g
Afmetingen oordopje (hoogte * breedte * diepte):
34,9 * 20,5 * 20,2 mm
Afmetingen oplaadcase (hoogte * breedte * diepte):
47,0 * 51,5 * 29,3 mm
Batterijtype oordopje: Lithium-ion polymeer
(55 mAh / 3,85 V)
Batterijtype oplaadcase: Lithium-ion polymeer
(570 mAh / 3.85 V)
Oplaadtijd: < 2 uur vanaf leeg
Spreektijd: 4,5 uur
Afspeeltijd met BT aan en ANC uit: tot 8 uur
Afspelen muziek met BT en ANC aan: tot 6 uur
Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
Impedantie: 32 ohm
Gevoeligheid: 110 dB SPL bij 1 kHz
Maximale SPL: 95 dB
Gevoeligheid microfoon: - 38 dBV/Pa bij 1 kHz
Bluetooth-versie: 5.2
Bluetooth-profielversie: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender: < 11 dBm
Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C
IP-classificatie: IPX4

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Tune Flex oordopjes
1 x oplaadhoes
1 x USB type-C oplaadkabel
1 x open oordopje
1 x 3 maten afdichtende oordopjes
1 x garantie / waarschuwing (W / !)
1 x beknopte handleiding/veiligheidsinformatieblad (S / i)
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