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Runsaasti bassoa ja hauskuutta.
Tehokkaalla JBL Pure Bass -äänellä varustetut JBL TUNE 710BT -kuulokkeet soivat 

jyhkeästi ja langattomana. Kevyt over-ear-muotoilu tarjoaa maksimaalisen mukavuuden ja 

uppoutumisen ääneen. Ne ovat suorituskykyiset, ja ne voidaan taittaa kompaktiin muotoon 

sopimaan mihin tahansa seikkailuun. Vastaa puheluihin ja hallitse äänentoistoa handsfree-

tilassa korvakupin kätevällä painikkeella, joka aktivoi myös puheavustajan ja auttaa sinua 

liikkeellä ollessasi. Nauti niistä aamusta iltaan jopa 50 tunnin akkukeston ansiosta tai jatka 

hauskanpitoa mukana tulevalla irrotettavalla audiokaapelilla. Kun mahdollistat yhteyden 

kahteen Bluetooth®-laitteeseen samanaikaisesti, monipisteyhteys varmistaa, ettet menetä 

puheluasi samalla kun suoratoistat videoita tabletillasi. Valitse tyyliisi tai mielialaasi sopiva 

väri ja nauti upeasta äänestä!
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Pakkauksen sisältö:
1 pari TUNE 710BT -kuulokkeita
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 irrotettava audiokaapeli
1 takuu-/varoituskortti (W / !)
1 turvallisuustiedote (s / i)
1 QSG

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 40 mm:n dynaaminen 

elementti
	Virtalähde: 5 V 1 A
	Paino: 220 g
	Kuulokkeiden akun tyyppi: 

polymeerilitiumioniakku (690 mAh / 3,7 V)
	Latausaika: < 2 h tyhjästä täyteen
	Musiikin toistoaika Bluetooth päällä:  

jopa 50 tuntia
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	Impedanssi: 32 ohmia
	Herkkyys passiivitilassa: 104 dB SPL / 1 mW
	Herkkyys aktiivitilassa: 103 dB SPL / 1 mW
	Äänenpaineen enimmäistaso: 93 dB
	Mikrofonin herkkyys: - 40 ± 3 dBV 94 dB@1 KHz
	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, 8DPSK
	Enimmäislämpötila: 45 °C
	Kaapelin pituus: 1,2m

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL Pure Bass -ääni
JBL on suunnitellut tarkkoja ja vaikuttavia äänentoistoratkaisuja suuriin tilaisuuksiin 
maailmanlaajuisesti jo 75 vuoden ajan. Näillä kuulokkeilla saat tuon saman JBL-äänen, jossa 
basson tehoa ja syvyyttä ei ole säästelty.

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Suoratoista korkealaatuista ääntä langattomasti Bluetooth®-laitteiltasi, ilman johtosotkua. 

50 tunnin akkukesto 
Kuuntele langattomasti 50 tunnin ajan. Voit ladata akkua nopeasti 5 minuuttia saadaksesi 3 tuntia 
lisää hauskuutta, tai voit ladata sen täyteen 2 tunnissa. 

Handsfree-puhelut ja puheohjaus
Äänentoiston ja puhelujen ohjaus sekä puheavustajan käynnistäminen on helppoa toisesta 
kuulokekupista löytyvällä kätevällä painikkeella.

Monipisteyhteys
Mahdollistaa lähteen vaivattoman vaihtamisen Bluetooth®-laitteesta toiseen. Voit vaihtaa helposti 
lähteen tabletillasi pyörivästä videosta matkapuhelimeesi puhelun puhumista varten, eikä yksikään 
puhelu jää kuulematta.

Kevyt ja kokoon taitettava rakenne
Kevyen ja kompaktin kokoontaitettavan rakenteensa ansiosta nämä kuulokkeet ovat aina 
valmiina matkustamaan mukanasi kaikkialle, ja pehmustetut kuulokekupit antavat upean 
kuuntelukokemuksen ja ääni-immersion.

Irrotettava audiokaapeli
Tyhjä akku? Lisää hauskuutta loputtomasti mukana tulevalla audiokaapelilla.
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