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Ren bas. Ingen støj.
Klar dagen én sang ad gangen med JBL Tune 130NC TWS. De totalt trådløse øretelefoner 
giver dig 40 timers enestående JBL Pure Bass-lyd. Det ergonomiske og vandafvisende 
design sikrer fuld komfort hele dagen i al slags vejr. Opret forbindelse til samtaler nemt 
og problemfrit med 4 mikrofoner, der fjerner støj fra omgivelserne og giver perfekte 
opkald overalt. Med aktiv støjreduktion og Smart Ambient-teknologi vælger du selv, om 
du vil lukke verden ude eller interagere med dine omgivelser. Og det bedste af det 
hele er, at JBL Headphones-appen giver dig mulighed for at gøre hele din lytteoplevelse 
personlig. Hold forbindelsen til din verden, på din måde.

Totalt trådløse øretelefoner med støjreduktion
130NC



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

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL er et varemærke 
tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated, som er registreret i USA og/eller andre lande. Bluetooth® 

mærket og logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, HARMAN International 
Industries, Incorporated, gør af disse mærker, sker i henhold til licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de 
respektive ejere. Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.

Funktioner og fordele 
JBL Pure Bass-lyd
De smart designede 10 mm enheder, der forstærkes af Dot-designet, leverer JBL’s Pure 
Bass-lyd, så du kan mærke hvert eneste pulserende beat.

Aktiv støjreduktion med Smart Ambient
Hør mere af det, du vil, og mindre af det, du ikke vil. Aktiv støjreduktionsteknologi med 
2 mikrofoner giver dig mulighed for at minimere forstyrrende lyde. Med Ambient Aware kan 
du stille ind på dine omgivelser når som helst, så du føler dig mere sikker ude i verden. Med 
TalkThru kan du give plads til en hurtig snak, uden at du behøver tage hovedtelefonerne af.

4 mikrofoner til perfekte samtaler
Nyd problemfri, håndfri samtaler i stereo. Tune 130NC TWS er udstyret med 4 mikrofoner, så 
din stemme altid går klart igennem. Du behøver aldrig mere tøve med at besvare eller indlede 
et opkald.

Op til 40 timers batteritid
Gå aldrig glip af noget med 40 (10+30) timers batteritid eller 8 timer plus 24 timer, når 
støjreduktion er tændt. Brug for mere strøm? Bare ti minutters lynopladning giver en hel times 
ekstra spilletid.

Vandtætte og svedtætte
Lad dig ikke afskrække af dårligt vejr. Med IPX4 vand- og svedafvisning er der ingen træning 
eller regnskyl, som Tune 130NC TWS ikke kan klare.

Pasform og komfort hele dagen
Dot-designet forsegler tæt og sikkert i øregangen. Det giver dybere bas, bedre isolering mod 
omgivende støj og fuld komfort, så du kan lytte hele dagen i ro og fred. Det eneste, du føler, 
er musikken.

JBL Headphones-app
Med JBL Headphones-appen kan du nyde din musik på din helt egen måde. Du kan tilpasse 
din lytteoplevelse, finde din bedste pasform, finde dine øretelefoner og endda skabe en lydløs 
boble, der giver ultimativ ro.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Tune 130NC TWS-hovedtelefoner
1 x opladningsetui
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x ørespidser i tre størrelser
1 x garanti/advarselsark
1 x startguide/sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer:
		Enhedsstørrelse: 10 mm dynamisk enhed
		Strømforsyning: 5V 1A
		Ørestykke: 5,7 g per styk (11,4 g i alt)
		Opladningsetui: 40,4 g
		Batteritype (øretelefoner):  

Litium-ion-polymer (70 mAh, 3,85 V)
		Batteritype (opladningsetui): Litium-ion-

polymer (750 mAh, 3,7 V)
		Opladningstid: 2 timer fra helt afladet
		Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv 

støjreduktion slukket: op til 10 timer
		Musikspilletid med Bluetooth og aktiv 

støjreduktion tændt: op til 8 timer
		Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
		Impedans: 32 ohm
		Følsomhed: 103 dB SPL ved 1 kHz
		Maksimal SPL: 94 dB
		Mikrofonfølsomhed: -10 dBV/Pa ved 1 kHz
		Bluetooth-version: 5.2
		Bluetooth-profilversion:  

A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7
		Frekvensområde for Bluetooth-sender:  

2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Bluetooth-sendereffekt: < 12 dBm
		Bluetooth-sendermodulation:  

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
		Maksimal brugstemperatur: 45 °C
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