
Functies
 Volledig draadloos
 JBL Signature Sound
 24-uur gecombineerd afspelen
 Slimme oplaadhoes
 Handsfree telefoongesprekken
 Belmodus
 Eenvoudige bediening
 Comfort Stay Secure Fit
 Spatwaterbestendig

 Telefoon, muziek, sportief - jouw keuze. Geen kabels.

JBL Free is een volledig draadloze in-ear koptelefoon die het kenmerkende JBL-

geluid levert in een intuïtief en intelligent pakket. De JBL Free, volledig draadloos en 

gebruiksvriendelijk, is jouw ideale metgezel voor telefoongesprekken, luisteren naar muziek 

en vele andere activiteiten. Je krijgt 24 uur gecombineerd afspelen: 4 uur voortdurend 

luisteren op je koptelefoons plus 20 uur back-up met de slimme charging case. Comfort 

Stay Secure Fit ergonomie met 3 oordopjes en 2 gel sleeve formaten voor sportief gebruik 

en een goede pasvorm, de hele dag door. Dankzij het spatwaterbestendige probleemloze 

IPX5-gecertifceerde design blijft de muziek in alle weersomstandigheden doorspelen. 

Upgrade je luisterervaring op drie eenvoudige manieren: (1) gebruik een oordopje voor 

telefoongesprekken, (2) gebruik twee oordopjes voor overweldigende muziek en (3) voeg 

de gel sleeves toe voor een stevige pasvorm tijdens je workouts.

Volledig draadloze in-ear koptelefoon

TELEFOONGESPREKKEN MUZIEK ACTIEF
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Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Free koptelefoons
1 x charging case
2 x sets gel sleeves (M, L)
3 x sets siliconen oordopjes (S, M, L)
1 x micro USB-oplaadkabel
1 x snelstartgids
1 x veiligheidsblad
1 x garantie
1 x waarschuwingsblad

Technische specificaties:
  Bluetooth versie: 4.2
  Ondersteuning: A2DP V1.3, AVRCP V1.6,  

HFP V1.6, HSP V1.2
  Type batterij headset: Lithium-ion polymeer 

(3,7V, 85mAh)
  Bluetooth zendervermogen < 9,5dBm
  Bluetooth transmitter frequentiebereik:  

2,402 – 2,480GHz
  Bluetooth transmitter modulatie:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  Dynamische drivers: 5,6 mm
  Frequentiebereik: 10Hz – 22 KHz
  Houder voor oplader: 1,500 mAH (ongev.)
  Gebruiksduur batterij earbuds: tot 4 uur
  Oplaadtijd: < 2 uur
  Compatibiliteit: Gebruik met telefoons, tablets, 

computers
  Gewicht (g): 99g

Functies en eigenschappen 

Volledig draadloos
Ontdek de vrijheid van een draadloze levensstijl, waarbij je naar muziek luistert, telefoongesprekken 
voert en je workouts doet wanneer je wilt.

JBL Signature Sound
Overweldigende JBL Signature Sound geleverd als intuïtief, intelligent pakket.

24-uur gecombineerd afspelen
Geniet een hele dag van draadloze audio, met 4 uur voortdurend afspelen en 20 uur back-up power 
uit de charging case.

Slimme oplaadhoes
Bescherm de koptelefoons en laad ze op als je ze niet in gebruik hebt. Biedt meer dan 20 uur back-
up opladen, met snel opladen in 15 minuten voor 1 uur muziek afspelen.

Handsfree telefoongesprekken
Geïntegreerde microfoon voor heldere telefoongesprekken. Automatische stereo-mono 
schakelmodus voor een natuurlijke belervaring.

Belmodus
Schakelt automatisch naar mono bij telefoongesprekken, voor een meer natuurlijke belervaring.

Eenvoudige bediening
Je hebt de volledige controle over je telefoongesprekken en muziek dankzij één eenvoudige 
intuïtieve knop.

Comfort Stay Secure Fit
Uitstekende ergonomie dankzij 3 verschillende oordopmaten en de 2 gel sleeve maten die een 
perfecte pasvorm garanderen, wat je ook aan het doen bent.

Spatwaterbestendig
IPX5-gecertificeerd design houdt de muziek gaande bij allerlei weersomstandigheden.

Volledig draadloze in-ear koptelefoon


