
Ominaisuudet
 JBL Pure Bass -ääni

 6 tunnin akunkesto, 2 tunnin latausaika

 Magneettinen kaapelinhallinta

 Kolmipainikkeinen kaukosäädin mikrofonilla

Mukana kulkeva ratkaisu mahtavalla äänellä.

JBL Pure Bass -äänellä varustetut langattomat JBL T110BT -kuulokkeet kulkevat helposti 

mukana jokapäiväisessä käytössä. Niillä voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluita, ja 

niiden akkukesto on jopa 6 tuntia. Nämä kuulokkeet latautuvat vain kahdessa tunnissa, ne 

ovat saatavilla kuudessa eri värivaihtoehdossa, niissä on litteä sotkeutumaton kaapeli, ja ne 

ovat niin kevyet, että niitä voidaan käyttää mukavasti useita tunteja. Kuulokkeissa yhdistyvät 

magneetit, joiden ansiosta ne eivät käyttämättöminä heilu holtittomasti, sotkeutumaton 

kaapeli sekä ergonomiset kuulokenapit ja sanka. On siis helppoa nähdä, kuinka JBL T110BT 

-kuulokkeet sopivat jokapäiväiseen musiikki-intoiluun.

Langattomat in-ear-kuulokkeet
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Pakkauksen sisältö:
1 pari T110BT-kuulokkeita
3 paria erikokoisia korvasovitteita (S, M, L)
Latauskaapeli
Varoituskortti
Takuukortti
Turvallisuusohje
Pikaopas

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 8,6 mm

	Dynaaminen taajuusvastealue: 20 Hz – 20 kHz

	Herkkyys: 96 dB SPL / 1 mw

	Herkkyys: 96 dB SPL 1 kHz

	Herkkyys: 96 dB SPL / 1 m @ 1 kHz dB v/pa: 
-21

	Impedanssi: 16 Ω

	Bluetooth-lähettimen teho: 0~4 dBm

	Bluetooth-lähettimen modulaatio: 
GFSK, DQPSK, 8-DPSK

	Bluetooth-taajuus: 2 402 GHz – 2,48 GHz

	Bluetooth-profiilit: HFP v1.5, HSP v1.2, 
A2DP v1.2, AVRCP v1.5

	Bluetooth-versio: V4.0

	Akku: GSP051230 01

	Akkutyyppi: Polymeerilitiumioniakku 
(3,7 V, 120 mAh)

	Latausaika: < 2 tuntia

	Musiikintoistoaika BT päällä: > 6 tuntia

	Puheluaika BT päällä: > 6 tuntia

	Paino (g): 16,2 g

Ominaisuudet ja hyödyt  

JBL Pure Bass -ääni

Yli 70 vuoden ajan JBL on kehittänyt tarkkoja ja vaikuttavia äänentoistoratkaisuja suuriin 
tilaisuuksiin ympäri maailmaa. Näillä kuulokkeilla saat tuon saman JBL-äänen, jossa basson tehoa 
ja syvyyttä ei ole säästelty.

6 tunnin akunkesto, 2 tunnin latausaika

Micro USB -ladattava sisäänrakennettu akku mahdollistaa jopa 6 tunnin kuunteluajan nopealla 
kahden tunnin latauksella.

Magneettinen kaapelinhallinta

Varmistaa, että kuulokkeet pysyvät turvallisesti, mukavasti ja sotkeutumatta kaulasi ympärillä, kun 
et käytä niitä.

Kolmipainikkeinen kaukosäädin mikrofonilla

Nauti langattomasta musiikista ja hallitse puheluitasi handsfree-toiminnolla.

Langattomat in-ear-kuulokkeet


