Trådløse øretelefoner

Ren bas. Uden kabler.
Vi præsenterer JBL TUNE 215BT-øretelefonerne med JBL Pure Bass-lyd. Batteriet giver
dig 16 timers trådløs afspilning af JBL Pure Bass-lyd og håndfri håndtering af opkald. I det
førsteklasses kabinet ligger et par 12,5 mm enheder, som giver seriøs baslyd, mens de bløde,
ergonomisk formede ørestykker sikrer en behagelig oplevelse – selv ved mange timers lytning.
Fjernbetjeningen med tre knapper og mikrofon på et kabel, der ikke filtrer, giver nem kontrol
med musik og opkald og adgang til enhedens stemmeassistent. Flerpunktsforbindelsen gør,
at du aldrig mister et opkald. Derfor er JBL TUNE 215BT din ven – både i hverdagen og på farten.

Funktioner
JBL Pure Bass-lyd
Bluetooth 5.0giver tabsfri kvalitet
16 timers batteritid med lynopladning
Håndfri opkald
Sammenfiltringsfrit, fladt kabel
Øretelefoner med komfortabel pasform
Flerpunktsforbindelse
Stemmeassistent er understøttet

Trådløse øretelefoner

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

JBL Pure Bass-lyd
I over 70 år har JBL skabt den præcise, imponerende lyd, man finder på de store spillesteder rundt
om i verden. Disse hovedtelefoner gengiver det ægte JBL-DNA med en bas, der er både dyb og
kraftfuld.

1 par TUNE 215BT-hovedtelefoner

Bluetooth 5.0giver tabsfri kvalitet
Afspil din yndlingsmusik trådløst i superhøj kvalitet takket være Bluetooth 5.0.

1 x sikkerhedsdataark

16 timers batteritid med lynopladning
Nyd din musik og besvar opkald i 16 timer. Få en fuld genopladning på 2 timer - eller 1 time ekstra
med blot 10 minutters opladning.
Håndfri opkald
Du kan nemt styre lyden og håndtere opkald fra dine hovedtelefoner med den praktiske
fjernbetjening med tre knapper og mikrofon.
Sammenfiltringsfrit, fladt kabel
Det flade kabel er robust og filtrer ikke sammen.
Øretelefoner med komfortabel pasform
De bløde, ergonomisk udformede øretelefoner lader dig nyde musikken med fuld komfort.
Flerpunktsforbindelse
Så du nemt kan skifte fra en video på din tablet til et opkald på din telefon. Så du aldrig går glip af
et opkald.
Stemmeassistent er understøttet
Få nem adgang til din smartenheds stemmeassistent fra hovedtelefonerne.

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

1 x opladningskabel
1 x advarselsdatablad
1 x garantikort
1 x lynguide

Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: 12,5 mm dynamisk enhed
Strømforsyning: 5 V 1 A
Vægt: 18,3 g
Batteritype (hovedtelefon): Litium-ion-batteri
(3,7 V / 130 mAh)
Opladningstid: <2 timer
Musikafspilningstid med BT aktiveret:
Op til 16 timer
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 20 ohm
Følsomhed: 118 dB SPL ved 1 kHz 1 mW
Mikrofonfølsomhed: -25 dBV ved 1 kHz
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion: HFP 1,7,
A2DP 1,3, AVRCP 1,6
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2400 GHz – 24.835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt: <6 dBm
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π
 /4 DQPSK, 8DPSK
Maksimal brugstemperatur: 45 °C
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