WAVE200

Aidosti langattomat nappikuulokkeet

Syvät bassot antavat potkua arkeen.

Ominaisuudet

Räjäytä rutiinisi mahtavalla äänentoistolla! JBL Wave 200TWS -kuulokkeista kuuluu

JBL Deep Bass -ääni

voimakas, JBL-ääni syvillä bassoilla – aitoa langatonta vapautta jopa 20 tuntia. Oma

Yhteensä 20 tuntia toistoaikaa

maailma mukana. Puheluita ja musiikkia voi ohjata yhdellä korvanapin kosketuksella ja

Jompikumpi korva tai molemmat

saat yhteyden myös puheavustajaan. Kaksoisyhteyden ansiosta voidaan käyttää kumpaa

Puhelut ja puheavustaja
kosketusohjauksella

tahansa korvanappia ja säästää akkua. JBL Wave 200TWS -kuulokkeet ovat ultrakevyet ja
miellyttävät – ergonomisen muotonsa ansiosta ne ovat käyttövalmiit ja mukavat käyttää.

Mukavat korvissa
Valmis toimintaan
Taskuystävällinen

WAVE200

Aidosti langattomat nappikuulokkeet

Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

JBL Deep Bass -ääni
Musiikki nyt vain kuulostaa paremmalta JBL-kuulokkeista. Sekä koko päivä. Tunne syvältä
kouraisevat bassot 8 mm:n elementtien rouhaisemina ja lisää potkua arkisiin rutiineihisi.

1 kpl JBL Wave 200TWS -kuulokkeet
1 latauskotelo
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
Kolme paria erikokoisia korvasovitteita
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/turvallisuustiedote (S / i)

Yhteensä 20 tuntia toistoaikaa
JBL Wave 200TWS -nappikuulokkeissa on virtaa viisi tuntia ja kotelossa sitä riittää 15 tuntia, joten
ne jaksavat niin kauan kuin sinäkin.
Jompikumpi korva tai molemmat
Kaksoisyhteystekniikan ansiosta voit nyt vastata puheluihin tai kuunnella musiikkia kummalla
tahansa korvanapilla (tai molemmilla). Valitse kumpaa käytät ja jätä toinen koteloon akun
säästämiseksi.
Puhelut ja puheavustaja kosketusohjauksella
Yksi nappikuulokkeen painallus riittää puheluiden, äänentoiston ja oman laitteen puheavustajan
ohjaukseen – ja yhteys maailmaan säilyy.
Mukavat korvissa
Ergonomisesti muotoillut JBL Wave 200TWS -nappikuulokkeet asettuvat korviin miellyttävästi ja
mukavasti korvaan sopivan puikkomaisen muotonsa ansiosta – kuuntelu on mukavaa useita tunteja.
Kolmet erikokoiset korvasovitteet takaavat täydellisen tiiviyden, mikä lisää käytön mukavuutta sekä
äänen selkeyttä.
Valmis toimintaan
Oletko valmis heittäytymään aktiiviseksi? JBL Wave 200TWS -kuulokkeilla on IPX2-luokitus;
ne pysyvät menossa mukana niin rentouduttaessa kuin liikkeessäkin, kestäen kevyttä sadetta ja
pientä hikoilua.
Taskuystävällinen
Ne kulkevat sinne, minne sinäkin. JBL Wave 200TWS -kuulokkeet ovat huomaamattomat ja kevyet
niin kotelossa kuin sen ulkopuolellakin, mahtuen helposti taskuun. Värin voi valita mielialan mukaan.
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Tekniset tiedot:
Elementin koko: 8 mm:n dynaaminen elementti
Virtalähde: 5 V 1 A
Paino: 47,5 g
Kuulokkeiden akun tyyppi: litiumioniakku
(48 mAh / 3,7 V)
Latauskotelon akun tyyppi: litiumioniakku
(500 mAh / 3,7 V)
Latausaika: 2 h tyhjästä täyteen
Musiikin toistoaika Bluetooth päällä:
jopa 5 tuntia
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Impedanssi: 16 ohmia
Herkkyys: 108 dB SPL 1 kHz:ssä
Äänenpaineen enimmäistaso: 93 dB
Mikrofonin herkkyys: -38 dBV/Pa 1 kHz:ssä
Bluetooth-versio: 5
Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:
2,400–2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho: 20 dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio:
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C
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