
Ominaisuudet
 JBL Deep Bass -ääni

 Yhteensä 20 tuntia toistoaikaa

 Yksi korva vai molemmat korvat

 Hands-free-puhelut  

 Mukava istuvuus

 Taskuystävällinen

Yksinkertaista, fiksua ja hauskaa – joka päivä!
Upeaa ääntä ilman turhaa sälää tai johtoja? Helppoa: JBL Wave 100TWS. Nämä aidosti 

langattomat JBL Deep Bass -äänen sisältävät kuulokkeet piristävät päivääsi jopa 20 tunnin 

toistoajalla. Totaalinen johdottomuus merkitsee puheluita ilman tarvetta käyttää käsiä sekä 

erinomaista käyttömukavuutta. Tuplayhteyden ansiosta kuulokenapit toimivat itsenäisesti ja 

muodostavat yhteyden välittömästi – näin musiikkia, puheluita ja puheavustajaa voidaan 

ohjata kuulokenapista, eikä meno katkea. Nautitaan päivittäin!

Aidosti langattomat nappikuulokkeet
WAVE100
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Pakkauksen sisältö:
1 kpl JBL Wave 100TWS -kuulokkeet
1 latauskotelo
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
Kaksi paria erikokoisia korvasovitteita
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/turvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 8 mm:n dynaaminen 

elementti
	Virtalähde: 5 V 1 A
	Paino: 46,3 g
	Kuulokeosa: 5,1 g (yhteensä 10,2 g)
	Latauskotelo: 36,1 g
	Kuulokkeiden akun tyyppi: Litiumioniakku 

(46 mAh / 3,7 V)
	Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioniakku 

(550 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: 105,5 dB SPL 1 kHz:ssä
	Äänenpaineen enimmäistaso: 94 dB
	Mikrofonin herkkyys: -11,3 dBV 1 kHz:ssä / Pa
	Bluetooth-versio: 5
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Bluetooth-lähettimen taajuusalue:  

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-lähettimen teho: 10 dBm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio:  

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

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL Deep Bass -ääni
Viimeisimmän konserttisi ääni, vain sinun korvillesi. Jykevien bassojen takeena ovat 8 mm:n 
elementit.

Yhteensä 20 tuntia toistoaikaa
JBL Wave 100TWS -kuulokkeista löytyy virtaa viisi tuntia korvanapeissa ja 15 tuntia kotelossa – ne 
pysyvät tahdissasi koko päivän.

Yksi korva vai molemmat korvat
Vasen korva, oikea korva vai molemmat korvat? Dual Connectin etu on se, että voit valita, haluatko 
nauttia musiikista tai käydä puhelinkeskusteluja saumattomasti vain yhdellä korvanapilla vai 
molemmilla. Tämän ansiosta kuulokkeet myös kestävät käytössä pidempään, sillä voit jättää toisen 
korvanapin latautumaan samalla kun käytät toista.

Hands-free-puhelut  
Puheluita ja ääntä voidaan ohjata ja säätää helposti nappikuulokkeista, samoin kuin laitteesi 
puheavustajaa.

Mukava istuvuus
Ergonomisesti muotoillut JBL Wave 100TWS -kuulokkeet ovat miellyttävät korvissa jopa tuntien 
kuuntelun jälkeen. Kolmet erikokoiset korvasovitteet takaavat täydellisen tiiviyden, mikä lisää 
käyttömukavuutta ja äänen selkeyttä. 

Taskuystävällinen
Ne kulkevat sinne, minne sinäkin. JBL Wave 100TWS -kuulokkeet ovat pienikokoiset ja kevyet niin 
kotelossa kuin sen ulkopuolellakin, mahtuen helposti taskuun.

Aidosti langattomat nappikuulokkeet
WAVE100


