WAVE300
Volledig draadloze oordopjes

Jouw muziek en jouw wereld – breng het samen.
Geniet van jouw muziek. Met de JBL Wave 300TWS-oordopjes geniet je draadloos van jouw
muziek. Geniet van 26 uur krachtig geluid en JBL Deep Bass. Voer stereo-gesprekken zonder
vervelend achtergrondgeluid. Beheer audio en beheer telefoongesprekken handsfree vanaf
één oordopje of beide, dankzij handige aanraakregelaars. Het ergonomisch ontworpen
‘stick’-ontwerp past perfect in je oren, valt nauwelijks op en houdt je verbonden. Zo mis je
nooit meer een beat of gesprek.

Functies
JBL Deep Bass-geluid
Comfortabele pasvorm met
open-ear-ontwerp
Tot 6 uur weergave plus 20 uur in de
oplaadcase met snelladen
Handsfree bellen in stereo
Dual Connect
Klaar voor actie
Ondersteuning van aanraakregelaars en
stemassistent

WAVE300
Volledig draadloze oordopjes

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

JBL Deep Bass-geluid
Een grote driver van 12 mm levert JBL Deep Bass-geluid, zodat je de muziek niet alleen hoort,
maar ook voelt.

1 x JBL Wave 300TWS oordopjes
1 x oplaadcase
1 x USB type-C oplaadkabel
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x beknopte handleiding/
veiligheidsinformatieblad (S/i)

Comfortabele pasvorm met open-ear-ontwerp
Dankzij de ergonomische pasvorm blijven de oordopjes goed en veilig zitten. Daarnaast verbetert
het open-ear-ontwerp je omgevingsbewustzijn.
Tot 6 uur weergave plus 20 uur in de oplaadcase met snelladen
Mis nooit een beat met 26 uur gecombineerde afspeeltijd (en 6 uur in de oordopjes). Of, als je even
snel moet opladen, kun je in slechts 10 minuten weer een uur batterijduur opladen. En in 2 uur laad
je ze weer volledig op.
Handsfree bellen in stereo
De Wave 300TWS-oordopjes met enkele microfoon houden achtergrondgeluiden tegen, zodat je
onderweg kunt genieten van gesprekken van stereokwaliteit. Beheer eenvoudig handsfree het
geluid en telefoongesprekken, rechtstreeks vanuit de oordopjes.
Dual Connect
Schakel op elk gewenst moment eenvoudig tussen mono en stereo in je linker-, rechter- of beide
oordopjes terwijl je belt, geniet van muziek of praat met je stemassistent.
Klaar voor actie
Het handige, regenbestendige IPX2-gecertificeerde ontwerp van de JBL Wave 300 TWS-oordopjes
betekent dat je altijd en overal van je muziek kunt genieten, wat het weer ook is.
Ondersteuning van aanraakregelaars en stemassistent
Gemak binnen handbereik. Activeer alle audiofuncties van je JBL Wave 300TWS met de eenvoudige
aanraakregelaars en open de stemassistent van je apparaat rechtstreeks via je oordopjes.
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Technische specificaties:
Drivergrootte: 12 mm dynamische driver
Voeding: 5V, 1A
Oortje: 3,85 g per stuk (7,7 g in totaal)
Oplaadcase: 36 g
Batterijtype oordopje: Lithium-ion polymeer
(40 mAh/3,85 V)
Batterijtype oplaadcase: Lithium-ion polymeer
(500 mAh/3,8 V)
Oplaadtijd: < 2 uur vanaf leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan: tot 6 uur
Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
Impedantie: 32 ohm
Gevoeligheid: 105 dB SPL bij 1 kHz
Maximale SPL: 95 dB
Gevoeligheid microfoon: -38±2 dBV/Pa bij 1 kHz
Bluetooth-versie: 5.2
Bluetooth profielversie: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender: < 12 dBm
Modulatie Bluetooth-zender:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C
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