Volledig draadloze in-ear oordopjes

Pure Bass. Geen kabels.

Functies

Creëer je eigen wereld. Of je nu muziek luistert of belt, je hebt geen last van kabels die in de weg

Voel de bas

zitten. Met Dual Connect gebruik je wanneer je maar wilt één van of beide oordopjes, in stereo-

Luister langer

of mono-modus. Je favoriete artiesten klinken geweldig met JBL Pure Bass. Met een batterijduur

Eén oor of allebei

tot 21 uur en een comfortabele pasvorm heb je dag en nacht plezier. En als je de wereld mist,

Comfort-fit

kan je gesprekken voeren en beëindigen of met je spraakassistent praten met slechts één vinger.

Handsfree bellen en toegang tot je
spraakassistent

Zo simpel is het!

Volledig draadloze in-ear oordopjes

Functies en eigenschappen

Technische specificaties:

Voel de bas
JBL levert al decennialang het geluid voor festivals en concerten over de hele wereld.
Breng jouw wereld tot leven met ongelooflijk Pure Bass-geluid.
Luister langer
Met tot 21 uur (6 uur vanuit de oordopjes en 15 uur vanuit de case) aan batterijduur kan je dag
en nacht luisteren en in 15 minuten snel bijladen. Bouw je eigen feestje, zo lang je maar wilt.
Eén oor of allebei
Linkeroor, rechteroor, beide oren? Dual Connect geeft je de keuze om naadloos muziek te
luisteren of te bellen met één van of beide oordopjes. En de batterij houdt het wel even vol:
je kunt één oordopje opladen terwijl je het andere gebruikt.
Comfort-fit
Ervaar totale vrijheid met de volledig draadloze JBL TUNE 115TWS-oordopjes. Een
nauwsluitende pasvorm in drie maten oordopjes zodat je er altijd een vindt die past.
Handsfree bellen en toegang tot je spraakassistent
Bel en beëindig gesprekken of praat met je spraakassistent met slechts één vinger.
Zo simpel is het!

Verpakkingsinhoud:
JBL TUNE 115TWS
3 maten oordopjes (S, M, L)
Type-C USB-oplaadkabel
Oplaadcase
1 x garantie / waarschuwing (W / !)
1 x beknopte handleiding / veiligheidsinformatieblad (S / i)

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Driver-afmeting: 5,8 mm / 0,23"
dynamische driver
Voeding: 5 V / 0,5 A
Gewicht: 51,8 g / 0,114 lbs
Oordopje: 5,15 gram / 0,0114 lbs / stks
(10,3 gram / 0,0227 lbs combined)
Oplader: 41,5 gram / 0,0915 lbs
Type batterij voor headset: Lithium-ionbatterij
(55 mAh / 3,7 V)
Type batterijoplader: Lithium-ionbatterij
(410 mAh / 3,8 V)
Oplaadtijd: < 2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan: tot 6 uur
Frequentierespons: 20 Hz – 20 kHz
Impedantie: 14 ohm
Maximum SPL: 95 dB
Gevoeligheid: 108 dB SPL@ 1 kHz 1 mW
Microfoongevoeligheid: -38 dBV/Pa @1 kHz
Bluetooth-versie: 5.0
Bluetooth-profielversie: A2DP 1.3,
AVRCP 1.6, HFP 1.7
Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth zendvermogen: < 12 dBm
Bluetooth verzonden modulatie:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur: 45 °C
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