Draadloze hoofdtelefoon met oordopjes

Krachtig, zuiver basgeluid. Nu in een versie voor onderweg.

Functies

Wij introduceren de JBL TUNE 205BT draadloze hoofdtelefoon met oordopjes met JBL Pure

JBL Pure Bass-geluid

Bass-geluid. Dankzij de accuwerkduur van 6 uur kan deze draadloos JBL Pure Bass-geluid

6 uur werkduur van accu

streamen en kun je handsfree telefoongesprekken voeren. Binnen in de premium behuizing

Handsfree telefoongesprekken

bevindt zich een stel 12,5 mm drivers die een serieus basgeluid voortbrengen, terwijl de

Platte kabel die niet in de knoop raakt

zachte, ergonomisch gevormde oordopjes voor een langdurig comfortabele luisterervaring
zorgen. Daarnaast stelt een eenknops afstandsbediening je in staat om muziek af te spelen,
maar ook telefoongesprekken onderweg te beantwoorden met de ingebouwde microfoon,
waardoor de JBL TUNE 205BT je dagelijkse metgezel wordt voor op het werk, thuis en
onderweg.

Oordopjes met comfortabele pasvorm

Draadloze hoofdtelefoon met oordopjes

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
JBL Pure Bass-geluid
Al meer dan 70 jaar heeft JBL het precieze en indrukwekkende geluid geproduceerd dat te
vinden is op grote muzieklocaties wereldwijd. Deze koptelefoon reproduceert datzelfde JBLgeluid door een bas eruit te knallen die zowel diep als krachtig is.
6 uur werkduur van accu
Geniet van je muziek en neem 6 uur lang telefoongesprekken aan. Binnen 2 uur volledig
opgeladen.

1 x TUNE205BT hoofdtelefoon
1 x oplaadkabel
1 x waarschuwingskaart
1 x garantiebewijs
1 x veiligheidsblad
1 x snelstartgids

Technische specificaties:
Maat van driver: 12,5 mm

Handsfree telefoongesprekken
Regel gemakkelijk je geluid en telefoontjes via je hoofdtelefoon met de handige drieknops
afstandsbediening met microfoon.

Dynamische frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz

Platte kabel die niet in de knoop raakt
Een platte, duurzame kabel die niet in de knoop raakt.

Gevoeligheid microfoon bij 1 kHz dB v/pa: -21

Gevoeligheid: 100 dB SPL/1 mw
Maximale SPL: 106 dB bij 1 kHz
Impedantie: 32 Ω

Oordopjes met comfortabele pasvorm
De zachte, ergonomisch gevormde oordopjes stellen je in staat comfortabel van je muziek te
genieten

Vermogen Bluetooth-zender: 0~4 dBm
Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, DQPSK,
8-DPSK
Bluetooth-frequentie: 2,402 GHz – 2,48 GHz
Bluetooth-profielen: HFP v1.5, HSP v1.2,
A2DP v1.2, AVRCP v1.5
Bluetooth-versie: V4.0
Type batterij: GSP051230 01
Li-ion polymeerbatterij: 3,7 V, 120 mAh
Oplaadtijd: <2 uur
Afspelen muziek met BT aan: >6 uur
Spreektijd met BT aan: >6 uur
Gewicht (g): 16,5 g
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