Ægte trådløse øretelefoner

OPKALD

MUSIK

TRÆNING

Opkald, musik, træning – valget er dit. Ingen ledninger.
De ægte trådløse JBL Free øretelefoner giver dig den berømte JBL-lyd i en intuitiv og
intelligent pakke. JBL Free er helt fri for kabler og nemme at bruge – din fleksible ledsager til
opkald, musik og en aktiv livsstil. Du får 24 timers kombineret afspilning: 4 timers uafbrudt
lytning på hovedtelefonerne plus 20 timers backup fra det smarte opladningsetui. Comfort
Stay Secure Fit-ergonomien med ørespidser i 3 størrelser og gelkraver i 2 størrelser leverer
en solid og skræddersyet pasform til en lang dags aktiv brug. Du skal ikke bekymre dig.
Det stænksikre og IPX5-certificerede design holder musikken kørende i både sol og regn.
Gør din lytteoplevelse endnu bedre på tre nemme måder: (1) Brug én øretelefon til opkald,
(2) brug to øretelefoner til fordybende musik, og (3) tilføj gelkraverne, så øretelefonerne
sidder sikkert, når du træner.

Funktioner
Ægte trådløse
Den berømte JBL-lyd
24 timers kombineret afspilning
Smart opladningsetui
Håndfri opkald
Opkaldstilstand
Nem betjening
Comfort Stay Secure Fit
Stænksikre

Ægte trådløse øretelefoner

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Ægte trådløse
Oplev friheden med en trådløs livsstil, når du lytter til musik, håndterer dine opkald eller træner.

1 x JBL Free hovedtelefoner
1 x opladningsetui
2 x sæt gelkraver (M, L)
3 x sæt silikoneørepropper (S, M, L)
1 x Micro USB-kabel til opladning
1 x lynstartvejledning
1 x sikkerhedsark
1 x garanti
1 x advarselsblad

Den berømte JBL-lyd
Den berømte fordybende JBL-lyd leveret i en intuitiv, intelligent pakke.
24 timers kombineret afspilning
Nyd et helt døgns trådløs lyd med 4 timers uafbrudt afspilning og 20 timers backup fra
opladningsetuiet.
Smart opladningsetui
Beskyt hovedtelefonerne, og oplad dem, når de ikke er i brug. Giver over 20 timers samlet backupopladning med 15 minutters lynopladning til 1 times musikafspilning.
Håndfri opkald
Den integrerede mikrofon giver tydelige telefonsamtaler. Automatisk skift mellem stereo- og
monotilstand giver en naturlig opkaldsoplevelse.
Opkaldstilstand
Skifter automatisk til mono ved telefonsamtaler, så du får en mere naturlig opkaldsoplevelse.
Nem betjening
Tag fuld kontrol over dine opkald og din musik med en enkelt knap.
Comfort Stay Secure Fit
Klassens bedste ergonomi med ørespidser i 3 størrelser og gelkraver i 2 størrelser. De sidder godt –
uanset hvad du laver.
Stænksikre
IPX5-certificeret design, der holder musikken kørende i både sol og regn.
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Tekniske speciﬁkationer:
	Bluetooth-version: 4.2
	
Understøtter: A2DP V1.3, AVRCP V1.6,
HFP V1.6, HSP V1.2
	
Hovedsæt batteritype: Litium-ion polymer
(3,7 V, 85 mAh)
	
Bluetooth-sendeeffekt < 9,5 dBm
	
Frekvensområde for Bluetooth-transmitter:
2,402 - 2,480 GHz
	
Bluetooth-sendemodulation: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
	
Dynamiske enheder: 5,6 mm
	
Frekvensområde: 10 Hz - 22 kHz
	
Opladeboks batteri: 1500 mAH (anslået)
	
Batteritid for øretelefoner: Op til 4 timer
	
Opladningstid: < 2 timer
	
Kompatibilitet: Kan bruges med telefoner,
tablets og computere
	
Vægt: 99 g
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