Draadloze in-ear hoofdtelefoon

Maak al je muziek easy listening.
De JBL TUNE 115BT JBL Pure Bass Sound hoofdtelefoon biedt een ideale draadloze
oplossing voor je dagelijkse luisterplezier. En met meer dan geweldig geluid: met de
JBL TUNE 115BT kun je handsfree bellen en heb je een batterij met een gebruiksduur
van 8 uur. Met de multipoint functionaliteit mis je nooit meer een telefoontje, want de
JBL TUNE 115BT schakelt naadloos tussen een video op je tablet en een oproep op je
telefoon. De hoofdtelefoon kun je snel opladen in 2 uur, is verkrijgbaar in 4 schitterende
kleuren, wordt geleverd met een platte kabel en is licht genoeg om urenlang comfortabel
te kunnen dragen. De magneten zorgen ervoor dat de hoofdtelefoon niet bungelt wanneer
je deze gebruikt, de kabel raakt niet in de knoop en de oordopjes en nekband zorgen voor
ergonomische comfort. Dit alles zorgt ervoor dat de JBL TUNE 115BT hoofdtelefoon een
onmisbaar onderdeel kan worden van je dagelijks leven.

Functies
JBL Pure Bass Sound
Batterij gaat 8 uur mee met snel opladen
Multi-Point aansluiting
Magnetisch kabelbeheer
Afstandsbediening met 3 knoppen en
microfoon

Draadloze in-ear hoofdtelefoon

Technische specificaties:

Functies en eigenschappen
JBL Pure Bass Sound
Al meer dan 70 jaar zorgt JBL voor het precieze, indrukwekkende geluid dat in bioscopen
en zalen overal ter wereld te beluisteren is op grote locaties. Deze hoofdtelefoon produceert
hetzelfde JBL-geluid, met een imponerende bas die diep en krachtig is.

Driver afmeting: 8,6mm dynamische
driver

Batterij gaat 8 uur mee met snel opladen
De ingebouwde micro-USB-batterij levert 8 uur afspeeltijd, en heeft een volledige oplaadtijd van
slechts 2 uur of 15 minuten snel opladen voor één uur extra afspeeltijd.

Gevoeligheid: 102dB SPL/1kHz 1MW

Multi-Point aansluiting
Hiermee kun je moeiteloos overschakelen van het ene Bluetooth®-apparaat naar het andere.
Je kunt probleemloos overschakelen van video op je tablet naar een oproep op je mobiele
telefoon, zodat je nooit een oproep mist.

Bluetooth zendvermogen: < 4dBm

Magnetisch kabelbeheer
Dit zorgt ervoor dat de hoofdtelefoon comfortabel om je nek blijft zitten, zonder in de knoop te
raken, ook wanneer je deze niet gebruikt.
Afstandsbediening met 3 knoppen en microfoon
Geniet van draadloos bellen en beheer je muziek handsfree.

Verpakkingsinhoud:
1 paar TUNE 115BT-hoofdtelefoon
3 maten oordopjes (S, M, L)
Oplaadkabel
Veiligheidsinstructies
Garantiekaart
Snelstartgids
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Dynamisch frequentieresponsbereik:
20Hz–20kHz
Microfoongevoeligheid: -25dBV/PA 1kHz
Impedantie: 16Ω
Bluetooth verzonden modulatie:
GFSK/DQPSK/8DPSK
Bluetooth frequentie:
2,402GHz–2,480GHz
Bluetooth profielversie: HFP V1.6,
HSP V1.2, AVRCP V1.5, A2DP V1.2
Bluetooth versie: V4.2
Headset batterijtype: Lithium Ion-batterij
(3,7V/160MAH)
Stroomvoorziening: 5V–1A
Oplaadtijd: <2 uur
Muziek speeltijd met BT aan: 8 uur
Gewicht: 19,02 gram
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