
Volledig draadloze in-ear oordopjes

Functies
 JBL Signature Sound
 Comfort Stay. Secure Fit
 Dual Connect maakt je leven makkelijker
 24-uur gecombineerde weergave
 Fast Pair
 Eenvoudig, handsfree bellen 
 Spatwaterbestendig

 Bellen, muziek luisteren, sporten – het is aan jou. Geen kabels.
JBL Free II levert JBL Signature Sound op een intuïtieve, intelligente manier. De volledig draadloze, 

gebruiksvriendelijke JBL Free II is jouw flexibele metgezel voor bellen, muziek luisteren en actief 

bezig zijn. Je krijgt een volle dag (24 uur) afspeeltijd: 6 uur continu luisteren met de oordopjes 

plus 18 uur back-up van de oplaadcase. Zodra je de case openklapt worden de oordopjes direct 

gekoppeld, waardoor je elk oordopje van de JBL Free II onafhankelijk kunt gebruiken in mono- 

of stereo-modus. Hiermee spaar je de batterij. De comfortabele oordopjes in 3 maten en het 

zorgeloze IPX4-gecertificeerde ontwerp houden je muziek aan de gang bij regen én zonneschijn. 

Breng je luisterervaring naar een hoger niveau, door muziek en telefoontjes makkelijk te regelen 

met het intuïtieve touch panel op het oordopje. Zonder dat er een kabel aan te pas komt.
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Volledig draadloze in-ear oordopjes

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Free II oordopjes
3 x verschillende maten oordopjes 
1 x oplaadcase
1 x type-C-oplaadkabel
1 x beknopte handleiding
1 x veiligheidsinformatieblad
1 x garantie
1 x waarschuwingsblad

Technische specificaties:
	Drivergrootte: 5,6 mm / 0,022’ 

dynamische driver
	Voeding: 5 V 1 A
	Gewicht: 61,6 g / 0,135 lbs
	Oorstuk: 4,8 g / 0,011 lbs per stuk 

(9,6 g / 0,021 lbs gecombineerd)
	Oplaadcase: 52 g / 0,114 lbs
	Batterijtype koptelefoon: 

Lithium-ionbatterij (55 mA / 3,7 V)
	Batterijtype oplaadcase: 

Lithium-ionbatterij (650 mA / 3,8 V)
	Oplaadtijd: < 2 uur vanaf leeg
	Muziekafspeeltijd met BT aan: tot 6 uur
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Impedantie: 16 ohm
	Gevoeligheid: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 MW
	Maximale SPL: 95 dB
	Gevoeligheid microfoon:- 38 dBV @ 1 kHz / Pa
	Bluetooth-versie: 5
	Bluetooth profielversie: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, 

HFP 1.7
	Frequentiebereik Bluetooth-zender: 

2,4 GHz – 2,48 GHz
	Vermogen Bluetooth-zender: < 10 dBm
	Modulatie Bluetooth-zender: 

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
	Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C

Functies en eigenschappen
JBL Signature Sound
Overweldigende JBL Signature Sound geleverd op een intuïtieve, intelligente manier.

Comfort Stay. Secure Fit
De superieure pasvorm zorgt ervoor dat de oordopjes veilig blijven zitten, wat je ook doet. De 
oordopjes zijn verkrijgbaar in drie maten zodat je de oordopjes vindt die het beste bij jou passen.

Dual Connect maakt je leven makkelijker
Koppelt direct met je Android-apparaat zodra je de case openklapt. Voer kristalheldere 
telefoongesprekken, praat met je spraakassistent en luister naar je favoriete, gestreamde 
muziek – op elk moment, met één of beide oordopjes. Bluetooth 5.0 zorgt voor streaming van 
hoge kwaliteit.

24-uur gecombineerde weergave
Geniet een dag lang van draadloze audio, met 6 uur continue weergave en 18 uur backup-
stroom van de oplaadcase. Laad eenvoudig op met een type-C oplaadcase.

Fast Pair
Dankzij Fast Pair door Google maakt de FREE II TWS verbinding met je Android-apparaat zodra 
je de case openklapt. Om meerdere apparaten te koppelen, tik je simpelweg op het scherm van 
de apparaten.

Eenvoudig, handsfree bellen 
De geïntegreerde microfoon zorgt voor heldere telefoongesprekken. Automatische stereo-mono 
schakelmodus voor een natuurlijke belervaring. Eén intuïtieve knop geeft je volledige controle 
over je telefoongesprekken en muziek, en toegang tot de spraakassistent van je apparaat.

Spatwaterbestendig
IPX4-gecertificeerd ontwerp houdt je muziek aan de gang bij regen én zonneschijn.


