Volledig draadloze oordopjes

Trendy oordopjes met levensecht geluid en eindeloze connectiviteit.
Deze ergonomische oordopjes houden je bij, hoeveel je ook beweegt. Zo blijf je de hele
dag verbonden zonder dat kabels je in de weg zitten. Of je nu een Android- of een iPhoneapparaat gebruikt, met de JBL TUNE 220TWS-oordopjes geniet jij van volledig draadloze
vrijheid. Laad op en ga erop uit. Deze ergonomische draadloze oordopjes zijn ontworpen
om je 19 uur lang te voorzien van de hoogste kwaliteit JBL Pure Bass-geluid. Schakel
moeiteloos tussen oproepen, muziek en je stemassistent. De oordopjes zijn metallic
afgewerkt met soft-touch verf en verkrijgbaar in klassiek wit of trendy kleuren. Kies een set
die net zo uniek en stylish is als jij.

Functies
JBL Pure Bass
19 uur gecombineerde speeltijd: je zit
nooit zonder muziek
Blijf verbonden, geniet van draadloze
vrijheid
Eenvoudige on-the-go bediening
Handsfree stereogesprekken zonder
gedoe
Geef je stijl een upgrade
Ontworpen om de hele dag te gebruiken
Slanke, handige oplader

Volledig draadloze oordopjes

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

JBL Pure Bass
JBL TUNE 220TWS oordopjes nemen geen genoegen met gemiddeld geluid. Ze gaan voor
ongeëvenaarde audio. Met de 12,5 mm driver voor JBL Pure Bass Sound bieden ze je
weergaloos geluid.

JBL TUNE 220TWS oordopjes

19 uur gecombineerde speeltijd: je zit nooit zonder muziek
Groots geluid in een kleine verpakking. Deze oordopjes geven je 3 uur non-stop geluid plus
16 uur vanuit de oplaadhouder, en dat alles in zakformaat.
Blijf verbonden, geniet van draadloze vrijheid
Geen vervelende draden, geen kabels die in de knoop raken - alleen muziek waar en wanneer
je wilt, compatibel met zowel iPhone- als Android-apparaten. Draadloze muziek en handsfree
bellen, overal waar je bent.
Eenvoudige on-the-go bediening
Schakel naadloos van je afspeellijst naar je stemassistent. Met de handige knoppen op de
rechter- en linkeroordopjes kun je afspelen, pauzeren, spraakopdrachten geven en oproepen
beantwoorden. Jij hebt alles onder controle. Ook onderweg.
Handsfree stereogesprekken zonder gedoe
Een oproep beantwoorden terwijl je naar muziek luistert hoeft je flow niet te onderbreken.
Schakel direct met de on-ear-bediening naar handsfree voor oproepen in stereomodus zonder
enige vervorming.
Geef je stijl een upgrade
Ze zijn misschien klein van formaat, maar ze leveren grootse prestaties. Met een strakke
metallic afwerking en soft touch verf. Ga voor klassiek wit of kies uit een reeks trendy en
klassieke kleuren die bij je stijl passen.
Ontworpen om de hele dag te gebruiken
Je wilt ze non-stop in je oren houden - en dat kan dankzij het comfortabele ergonomische
ontwerp. De JBL TUNE 220TWS oordopjes zijn ontworpen om de hele dag te dragen.
Slanke, handige oplader
Geen detail is aan het toeval overgelaten. De oplader voor de JBL TUNE220TWS is net zo
doordacht ontworpen als de oordopjes, met een vorm geïnspireerd op een riviersteen, een
zachte behuizing en een gebogen kap die openklapt om je snel toegang te geven tot de
oordopjes.
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micro-USB oplaadkabel
Oplaadhouder
1 x garantie / waarschuwingsblad (W /!)
1 x Snelstartgids / veiligheidsblad (S / i)

Technische specificaties:
Driver afmeting: 12 mm dynamische driver
Frequentierespons: 20 Hz – 20 kHz
Gevoeligheid: 105 dB SPL
Maximum SPL: 98 dB SPL
Microfoongevoeligheid: -30 dBV@1 kHz/Pa
Impedantie: 32 ohm
Bluetooth verzonden vermogen: 11 dBm
Bluetooth verzonden modulatie:
GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK
Bluetooth frequentie: 2.402 GHz – 2.48 GHz
Bluetooth profielversie: A2DP 1.3, AVRCP 1.5,
HFP 1.6
Bluetooth versie: 5.0
Batterijtype headset: Lithium-ion batterij
(22 mA/3.85 V)
Batterijtype oplader: Lithium-ion batterij
(410 mA/3.85 V)
Oplaadtijd: <2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan: 3 uur
Totale muziekafspeeltijd met oplader:
19 uur
Gewicht: 56 g
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