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Kraftig bas, dagen lang.

     JBL TUNE 560BT hovedtelefonerne giver dig lækker og kraftfuld lyd i helt op til 16 timer – 

uden kabler. Få nem adgang til fantastisk lyd med 32 mm JBL-enheder og JBL Pure Bass-lyd. 

Og hvis du modtager et opkald, mens du ser video på en anden enhed, skifter TUNE 560BT 

problemfrit til din mobil. De komfortable JBL TUNE 560BT hovedtelefoner er udstyret med 

Bluetooth og lader dig bruge Siri eller Google Now uden at røre din mobiltelefon. JBL TUNE 

560BT fås i 4 friske farver og kan foldes sammen for nem transport. Her får du en “grab’n’go” 

løsning, så musikken kan følge dig overalt gennem din travle hverdag. 

Trådløse on-ear hovedtelefoner
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Hvad er der i æsken
TUNE 560BT

1 x opladningskabel 

1 x sikkerhedsdataark 

1 x lynguide / sikkerhedsdataark 

Tekniske specifikationer
	 Enhedsstørrelse: 32 mm dynamisk 

enhed

	 Frekvensområde: 20 Hz-20 kHz

	 Bluetooth-sendereffekt: < 4 dBm

	 Bluetooth-sendermodulation: GFSK,  
π/4-DQPSK, 8-DPSK

	 Bluetooth-frekvens: 2,402 – 2,480 GHz

	 Bluetooth-profil: BT 4.1, A2DP v1.2, 
AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2

	 Batteritype: Litium-ion-polymer  
(3.7 V, 300 mAH)

	 Opladningstid: 2 timer

	 Musikspilletid med BT aktiveret: 16 timer

	 Vægt: 115 g

Funktioner og Fordele
Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil stereolyd i høj kvalitet trådløst fra din smartphone eller tablet uden besværlige kabler.

JBL Pure Bass-lyd
Glæd dig til den berømte JBL Pure Bass-lyd, som findes på berømte scener verden over.

Håndfri opkald
Du kan nemt styre lyden og håndtere dine opkald fra dine hovedtelefoner via den praktiske 
fjernbetjening med en knap og mikrofon.

16 timers batteritid, 2 timers opladning og hurtigopladning (5 min. = 1 time)
 Til langvarig lytning: Nyd op til 16 timers trådløs afspilning, og genoplad batteriet på kun 2 timer. 
En hurtig 5 minutters opladning giver en hel times ekstra musik.

Let og komfortabelt design, der kan foldes sammen
De lette materialer og de bløde ørepuder med polstret hovedbøjle gør dem behagelige at have 
på over længere perioder. Det foldbare design letter transporten, så du kan have din musik med 
dig når som helst og hvor som helst.

Flerpunktsforbindelser
Gør det nemt at skifte fra én Bluetooth®-enhed til en anden. Du kan nemt skifte fra en video på 
din tablet til et opkald på din mobiltelefon, så du aldrig går glip af et opkald.

Spørg Siri eller Google Now
Siri eller Google Now er kun ét klik væk: Aktivér stemmeassistenten ved at trykke på 
multifunktionsknappen.
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