
Funktioner
 JBL Pure Bass-lyd

 8 timers batteritid med hurtig ladning

 Flere forbindelsespunkter

 Magnetisk kabelstyring

 3-knaps-fjernbetjening med mikrofon

Gør al din musik til easy listening.

Med JBL Pure Bass-lyd tilbyder JBL TUNE 115BT-øretelefonerne en smart og let trådløs 

løsning, som du kan nyde hver dag. Og du får mere end bare god lyd: Med JBL TUNE 

115BT kan du håndfrit foretage eller besvare opkald, og du får 8 timers batterilevetid. 

Med flere forbindelsespunkter går du aldrig glip af et opkald, for JBL TUNE 115BT skifter 

let fra videoen på din tablet til opkaldet på din telefon. Forestil dig øretelefoner, der kan 

oplades på kun 2 timer, leveres i 4 forskellige farver, har et fladt snofrit kabel og er så 

lette, at du kan bruge dem i timevis uden at lægge mærke til det. Når du oplever alle 

fordelene, såsom magneterne, der holder øretelefonerne på plads, når de ikke bruges, 

og komforten ved de ergonomiske ørepropper og nakkebøjle-designet, er det let at se, hvordan 

JBL TUNE 115BT-øretelefonerne kan blive en uundværlig del af dit liv som musikelsker.

Trådløse øretelefoner
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Tekniske specifikationer:
	Enhedsstørrelse: 

8.6 mm dynamisk enhed
	Dynamisk frekvensområde: 

20 Hz – 20 kHz
	Følsomhed: 102 dB SPL/1 kHz 1 MW
	Mikrofonfølsomhed: -25dBV/PA 1 kHz
	Impedans: 16Ω
	Bluetooth-sendeeffekt: < 4dBm
	Bluetooth-transmitteret modulation: 

GFSK/DQPSK/8DPSK
	Bluetooth-frekvens:  

2.402GHz–2.480GHz
	Bluetooth-profil version: HFP V1.6, 

HSP V1.2, AVRCP V1.5, A2DP V1.2
	Bluetooth-version: V4.2
	Batteritype til hovedtelefoner: 

Litiumbatteri (3.7V/160mAh)
	Strømforsyning: 5V=1A
	Opladningstid: < 2 timer
	Musikafspilningstid med BT aktiveret: 

8 timer
	Vægt: 19,02 gram

Funktioner og fordele 

JBL Pure Bass-lyd
I mere end 70 år har JBL konstrueret den præcise og imponerende lyd, der findes på de store 
spillesteder rundt om i verden. Disse øretelefoner gengiver den samme nøjagtige JBL-lyd med 
en hårdtslående bas, der er både dyb og kraftfuld.

8 timers batteritid med hurtig ladning
Det indbyggede batteri oplades via micro-USB, og du får 8 timers spilletid med blot 2 timers 
opladning. Eller en hel times spilletid på bare 15 minutter.

Flere forbindelsespunkter
Gør det muligt på nemmeste vis at skifte fra én Bluetooth®-enhed til en anden. Du kan let skifte 
fra at se en video på din tablet til en samtale på din mobiltelefon, så du aldrig går glip af et opkald.

Magnetisk kabelstyring
Øretelefonerne forbliver på deres plads, og hænger om halsen uden at filtre sammen, 
når de ikke er i brug.

3-knaps-fjernbetjening med mikrofon
Du får glæde af trådløse opkald og håndfri kontrol af din musik.

Hvad er der i æsken:
1 par TUNE 115BT øretelefoner
3 størrelser ørepropper (S, M, L)
Kabel til opladning
Advarselskort
Garantikort
Lynguide
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