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Puhelut, musiikki, aktiivisuus – sinun valintasi. Ei johtoja.

JBL Free – aidosti langattomat in-ear-kuulokkeet, jotka tarjoavat JBL:lle ominaisen soinnin 

intuitiivisessa ja älykkäässä paketissa. Täysin langaton ja helppokäyttöinen JBL Free on 

täydellinen valinta puheluihin, musiikin kuunteluun ja aktiiviseen elämäntyyliin. Saat 

yhteensä 24 tuntia toistoaikaa: 4 tuntia jatkuvaa kuuntelua ja 20 tuntia lisäaikaa älykkään 

latauskotelon avulla. Mukava ja tukeva ergonomia sekä 3 paria erikokoisia tulppia ja 2 

paria erikokoisia geelipehmusteita tarjoavat hyvän istuvuuden pitkäkestoiseen ja aktiiviseen 

käyttöön. Roiskeenkestävä IPX5-sertifioitu rakenne takaa musiikin soinnin sateessa 

ja paisteessa. Paranna kuuntelukokemustasi kolmella helpolla tavalla: (1) käytä yhtä 

kuulokenappia puheluihin, (2) käytä kahta kuulokenappia mukaansatempaavan musiikin 

kuunteluun ja (3) lisää geelipehmusteet treenaamiseen ajaksi paikallaan pysymisen 

varmistamiseksi.
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Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Free -kuulokkeet
1 x latauskotelo
2 x pari geelipehmusteita (M, L)
3 x pari silikonitulppia (S, M, L)
1 x mikro-USB-latauskaapeli
1 x pikaopas
1 x turvallisuustiedote
1 x takuukortti
1 x varoituskortti

Tekniset tiedot:
  Bluetooth-versio: 4.2
  Tuki: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6,  

HSP V1.2
  Kuulokkeiden akkutyyppi: Litiumionipolymeeri 

(3,7 V, 85 mAh)
  Bluetooth-lähettimen teho < 9,5 dBm
  Bluetooth-lähettimen taajuusalue:  

2,402–2,480 GHz
  Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
  Dynaamiset elementit: 5,6 mm
  Taajuusvaste: 10 Hz – 22 kHz
  Latauskotelon akku: 1 500 mAh (arvio)
  Korvanappien akunkesto: jopa 4 tuntia
  Latausaika: < 2 tuntia
  Yhteensopivuus: Käytetään puhelimien, 

tablettien, tietokoneiden kanssa
  Paino: 99g

Ominaisuudet ja hyödyt 
Aidosti langaton
Koe langattoman elämäntyylin vapaus musiikin kuuntelussa, puheluissa ja treenaamisessa.

JBL:lle ominainen sointi
JBL:n mukaansatempaava ominaissointi intuitiivisessa ja älykkäässä paketissa.

Yhteensä 24 tuntia toistoaikaa
Nauti kokonainen vuorokausi langattomasta äänentoistosta 4 tunnin jatkuvalla toistoajalla ja 
latauskotelon 20 tunnin varavirralla.

Älykäs latauskotelo
Suojaa kuulokkeita ja lataa niitä silloin, kun ne eivät ole käytössä. Tarjoaa yli 20 tuntia varavirtaa.  
15 minuutin pikalatauksella saat 1 tunnin toistoaikaa.

Handsfree-puhelut
Yhdysrakenteinen mikrofoni mahdollistaa selkeät puhelut. Automaattinen vaihto stereo- ja monotilan 
välillä takaa luontevan puhelukokemuksen.

Puhelutila
Vaihtaa kuulokkeet monotilaan luontevaa puhelukokemusta varten.

Helppo hallinta
Hallinnoi puheluitasi ja musiikintoistoa yhdellä helppokäyttöisellä painikkeella.

Mukava ja tukeva istuvuus
Luokkansa parasta ergonomiaa – 3 paria erikokoisia tulppia ja 2 paria erikokoisia geelipehmusteita 
takaavat tukevan istuvuuden. Kuulokkeet pysyvät korvillasi kaikissa käänteissä.

Roiskeenkestävä
IPX5-sertifioitu rakenne takaa musiikin soinnin sateessa ja paisteessa.
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