
Ominaisuudet
 JBL Pure Bass -ääni

 6 tunnin akunkesto 

 Hands-free-puhelut

 Litteä sotkeutumaton kaapeli

 Mukavasti istuvat nappikuulokkeet

Tehokas ja selkeä bassoääni. Nyt saatavilla mukana kulkevana versiona.

Esittelyssä JBL TUNE 205BT -nappikuulokkeet JBL Pure Bass -äänellä. Kuuden tunnin 

akunkestonsa ansiosta ne tuottavat JBL Pure Bass -ääntä langattomasti ja mahdollistavat 

langattomat puhelut. Ensiluokkaisesta materiaalista valmistetut kuulokenapit on 

varustettu 12,5 mm:n elementeillä, jotka tarjoavat tehokkaan bassoäänen. Pehmeän sekä 

ergonomisen muotoilun ansiosta kuuntelukokemus pysyy mukavana pitkiäkin aikoja. Lisäksi 

yksipainikkeisen kaukosäätimen avulla voit ohjata musiikin toistoa sekä vastata puheluihin 

helposti sisäänrakennetulla mikrofonilla. Näiden ominaisuuksien ansiosta JBL TUNE 100BT 

-kuulokkeet todella ovat jokapäiväinen kumppanisi niin töihin, kotiin kuin tien päällekin.

Langattomat nappikuulokkeet
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Pakkauksen sisältö:
1 pari TUNE205BT-kuulokkeita
1 latauskaapeli
1 varoituskortti
1 takuukortti
1 turvallisuustiedote
1 QSG

Tekniset tiedot:
		Elementin koko: 12,5 mm

		Dynaaminen taajuusvastealue: 20 Hz – 20 kHz

		Herkkyys: 100 dB SPL / 1 mw

		Korkein äänenpainearvo: 106 dB / 1 kHz

		Mikrofonin herkkyys @ 1 kHz dB v/pa: -21

		Impedanssi: 32 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

		Akkutyyppi: GSP051230 01

		Polymeerilitiumioniakku: 3,7 V, 120 mAh

		Latausaika: < 2 tuntia

		Musiikintoistoaika BT päällä: > 6 tuntia

		Puheluaika Bluetooth päällä: > 6 tuntia

		Paino: 16,5 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 
Nauti musiikista ja käytä puhelintasi kuuden tunnin ajan. Lataa akku täysin kahdessa tunnissa.

Hands-free-puhelut
Hallitse äänentoistoasi ja puheluitasi helposti kuulokkeiden kätevän kolmipainikkeisen kauko-
ohjainmikrofonin avulla.

Litteä sotkeutumaton kaapeli
Kestävä litteä kaapeli ei mene solmuun.

Mukavasti istuvat nappikuulokkeet
Pehmeillä ja ergonomisilla nappikuulokkeilla voit nauttia musiikista mukavasti

Langattomat nappikuulokkeet


