
Ominaisuudet

 JBL Pure Bass -ääni

 Aidosti langattomat

 Hands-free-stereopuhelut 

 Toistoaika 4 tuntia (napit) + 12 tuntia 
(latauskotelo)

 Edullinen laite, tyylikäs muotoilu

Selkeä bassotoisto ilman kaapeleita.

Ei johtoja. Ei sähellystä. Esittelyssä täysin langattomat JBL TUNE 120TWS -kuulokkeet. 

5,8 mm:n elementit ja JBL Pure Bass -tekniikka pitävät huolen näiden värikkäiden 

kuulokkeiden tehokkaasta äänentoistosta. Yhdessä elegantin latauskotelon kanssa 

kuulokenapit tarjoavat 16 tuntia rajatonta musiikinkuuntelua. Ergonomisesti suunnitellut 

kuulokkeet takaavat lisäksi pitkäkestoisen kuuntelumukavuuden. Kummassakin 

korvanapissa on kätevät ohjauspainikkeet, joilla voit myös ottaa käyttöön Sirin ja Google 

Now’n.

Aidosti langattomat in-ear-kuulokkeet
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Pakkauksen sisältö:
TUNE120TWS
Latauskaapeli
3 paria erikokoisia korvasovitteita (S, M, L)
1 takuu-/varoituskortti (W/!)
1 QSG-/turvallisuustiedote (S/i)

Tekniset tiedot:
 Elementin koko: 5,8 mm:n 

dynaaminen elementti
 Elementin herkkyys arvolla 1 kHz/1 mW: 

96 dB
 Dynaaminen taajuusvastealue: 

20 Hz – 20 kHz
 Suurin ottoteho: 15 mW
 Impedanssi: 14 ohmia
 Bluetooth-versio: 4.2
 Bluetooth-lähettimen teho: 0~10 dBm
 Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, 

π/4 DQPSK ja 8DPSK
 Bluetooth-taajuus: 2,402–2,48 GHz
 Bluetooth-profiilit: A2DP 1.3 AVRCP 1.5 

HFP 1.6
 Akkutyyppi: Litiumioniakku (85 mA/3,7 V)
 Latausaika: Alle 2 tuntia tyhjästä täyteen
 Musiikin toistoaika Bluetooth päällä: 4 tuntia
 Paino: 73 g

Ominaisuudet ja hyödyt  

JBL Pure Bass -ääni
5,8 mm:n elementit ja JBL Pure Bass -äänentoisto lisäävät potkua soittolistoihisi.

Aidosti langattomat
Hyödynnä langattomuuden tuomaa vapautta matkustaessasi. Kuuntele musiikkia, hallitse puheluita 
tai treenaa vailla huolta sotkeutuvista johdoista.  

Hands-free-stereopuhelut
Kummassakin korvanapissa on kätevät painikkeet hands-free-stereopuheluiden ohjaamiseen, joten 
voit vastata puhelimeen kesken työmatkan tai treenin. Käytä Siriä tai Google Assistantia yhdellä 
napinpainalluksella.

Toistoaika 4 tuntia (napit) + 12 tuntia (latauskotelo)
Kuunteluaikaa riittää koko päiväksi. Jos tarvitset lisää aikaa, aseta nappikuulokkeet eleganttiin 
latauskoteloon, niin saat tunnin toistoaikaa vain 15 minuutin latauksella.

Edullinen laite, tyylikäs muotoilu
Kuulokkeet ovat saatavilla useissa eloisissa väreissä, jotka viestivät, että suhtaudut vakavasti sekä 
musiikkiin että tyyliin.
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