
Ominaisuudet
 JBL Pure Bass -ääni
 Aktiivinen melunvaimennus ja 

Smart Ambient -teknologia
 Neljä mikrofonia takaavat täydelliset puhelut
 Jopa 40 tunnin akunkesto
 Vesitiivis ja hienkestävä
 Istuvat hyvin ja tuntuvat mukavilta koko 

päivän ajan
 JBL Headphones -sovellus

Puhdas basso. Ei melua.
JBL Tune 130NC TWS -kuulokkeilla päivät voi elää kappale kerrallaan. Aidosti 
langattomilla nappikuulokkeilla saat 40  tuntia erinomaista JBL Pure Bass -ääntä, ja 
ergonominen sekä vesitiivis rakenne varmistaa koko päivän kestävän mukavuuden 
kaikissa sääolosuhteissa. Puheluihin siirtyminen sujuu helposti ja saumattomasti 
neljällä mikrofonilla, jotka poistavat ympäristön äänet ja varmistavat täydelliset puhelut 
kaikkialla. Aktiivisen melunvaimennuksen ja Smart Ambient -teknologian ansiosta voit 
sulkea maailman ulkopuolelle tai päästää sen läpi haluamallasi tavalla. Ja mikä parasta 
– kuuntelukokemusta voi muokata JBL Headphones -sovelluksella. Pysyt yhteydessä 
maailmaasi omalla tavallasi.

Aidosti langattomat vastamelunappikuulokkeet
130NC
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Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL Pure Bass -ääni
Fiksusti suunnitelluissa 10 mm:n elementeissä on Dot-rakenne, ja niiden tuottaman JBL:n 
Pure Bass -äänen ansiosta voit tuntea jokaisen rytmin sykkeen.

Aktiivinen melunvaimennus ja Smart Ambient -teknologia
Kuulet enemmän sitä, mitä haluat ja vähemmän sitä, mitä et halua. Aktiivisen 
melunvaimennusteknologian ja kahden mikrofonin ansiosta häiriötekijät voidaan minimoida. 
Ambient Aware -teknologian ansiosta voit virittäytyä oman ympäristösi taajuudelle milloin 
tahansa – näin voit tuntea olosi turvallisemmaksi ulkona ja liikkeellä ollessasi. TalkThru 
-ominaisuus puolestaan mahdollistaa nopeat juttutuokiot ilman tarvetta ottaa kuulokkeita pois.

Neljä mikrofonia takaavat täydelliset puhelut
Vaivattomia handsfree-puheluita stereona. Tune 130NC TWS -kuulokkeet on varustettu 
neljällä mikrofonilla, joten sanasi kuuluvat aina täydellisen selkeästi. Enää ei tarvitse miettiä, 
voiko puheluun vastata tai sellaisen soittaa.

Jopa 40 tunnin akunkesto
Et menetä sointuakaan – sen varmistaa pitkä akunkesto: 40 (10+30) tuntia tai 8 tuntia + 
24 tuntia kotelossa melunvaimennuksen ollessa käytössä. Tarvetta lisätehoon? Vain 
kymmenen minuutin pikalatauksella saadaan vielä 2 tunnin verran toistoaikaa.

Vesitiivis ja hienkestävä
Huonon sään ei tarvitse olla este. IPX4-vesitiiviyden sekä hienkestävyyden ansiosta 
Tune 130NC TWS -kuulokkeet selviävät kaikenlaisista treeneistä ja sadekuuroista.

Istuvat hyvin ja tuntuvat mukavilta koko päivän ajan
Dot-rakenne istuu korvakäytävään tiiviisti, tukevasti ja mukavasti varmistaen jykevämmän 
bassotehon ja eristäen ympäristön äänet niin, että musiikista voi nautiskella koko päivän. 
Tunnet vain musiikin.

JBL Headphones -sovellus
JBL Headphones -sovelluksella voit kuunnella musiikkiasi haluamallasi tavalla. Voit räätälöidä 
oman kuuntelukokemuksesi, etsiä itsellesi sopivimman istuvuuden ja valita mieleisesi 
korvanapit – ja jopa luoda äärimmäisen rauhallisuuden takaavan hiljaisuuskuplan.

Pakkauksen sisältö:
1 kpl JBL Tune 130NC TWS -kuulokkeet
1 x latauskotelo
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 x 3 paria erikokoisia korvasovitteita
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/käyttöturvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
		Elementin koko: 10 mm dynaaminen elementti
		Virtalähde: 5 V 1 A
		Kuulokeosa: 5,7 g/kuuloke (yhteensä 11,4 g)
		Latauskotelo: 40,4 g
		Korvanappien akun tyyppi: Litiumioni-

polymeeri (70 mAh, 3,85 V)
		Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioni-

polymeeri (750 mAh, 3,7 V)
		Latausaika: 2 h tyhjästä täyteen
		Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja 

aktiivinen melunvaimennus pois päältä: 
enintään 10 tuntia
		Musiikin toistoaika Bluetooth ja aktiivinen 

melunvaimennus päällä: enintään 8 tuntia
		Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
		Impedanssi: 32 ohmia
		Herkkyys: äänenpaineen taso 103 dB 1 kHz:ssä
		Äänenpaineen enimmäistaso: 94 dB
		Mikrofonin herkkyys: –10 dBV/Pa 1 kHz:ssä
		Bluetooth-versio: 5.2
		Bluetooth-profiilin versio: A2DP 1.3,  

AVRCP 1.6, HFP 1.7
		Bluetooth-lähettimen taajuusalue:  

2,4–2,4835 GHz
		Bluetooth-lähettimen teho: <12 dBm
		Bluetooth-lähettimen modulaatio:  

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