Trådløse on-ear-hodetelefoner

Bare bass, hele dagen lang.
The JBL TUNE 560BT hodetelefoner lar deg strømme kraftig lyd uten forbehold i opp
til 16 timer med rent velbehag. Disse hodetelefonene er enkle å bruke og utstyrt med
32 mm JBL-drivere og JBL Pure Bass-lyd, og gir enkel tilgang til flott lyd hver gang. Og hvis
en oppkalling kommer mens du ser på en video på et annet apparat, vil JBL TUNE 560BT
sømløst skifte over til din mobil. JBL TUNE 560BT hodetelefoner er Bluetooth-aktivert og
utformet for å være komfortabel, og lar deg også koble til Siri eller Google Now uten å
bruke mobilen din. JBL TUNE 560BT hodetelefoner er tilgjengelig i 4 friske farger og kan
brettes sammen for enkelt å bæres med deg. Hodetelefonene er en «grab ‘n go»-løsning
som hjelper deg med å tilføre musikk i alle aspekter av ditt travle liv.

Funksjoner
Trådløs Bluetooth-avspilling
JBL Pure Bass-lyd
Håndfri-samtaler
16 timer batterilevetid | 2 timer
oppladningstid og hurtiglading
(5min = 1 time)
Veier lite, er komfortabel og kan brettes
sammen
Multipunkt-tilkobling
Spør Siri eller Google Now

Trådløse on-ear-hodetelefoner

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

Trådløs Bluetooth-avspilling
Strøm trådløst musikk med høy kvalitet fra smarttelefon.

TUNE 560BT
1 ladekabel
1 sikkerhetsdatablad
1 sikkerhetsdatablad/QSG

JBL Pure Bass-lyd
Den har den viden kjente JBL Pure Bass-lyden, som kan finnes på de mest berømte
konsertstedene over hele verden.
Håndfri-samtaler
Kontroller lyden og håndter samtaler enkelt fra hodetelefonene, takket være den praktiske
fjernkontrollen med 1-knapp og en mikrofon.
16 timer batterilevetid | 2 timer oppladningstid og hurtiglading (5min = 1 time)
For langvarig moro, lytt trådløst i 16 timer og lad opp batteriet på så lite som 2 timer. En rask
5-minutters opplading gir deg en ekstra time med musikk.
Veier lite, er komfortabel og kan brettes sammen
De lette materialene og myke øreputene med polstret hodebånd gjør hodetelefonene komfortable
å ha på i lange perioder av gangen. Designet som kan brettes sammen gjør det hendig for deg
å bære dine hodetelefoner hvor som helst du vil ha musikk.

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 32 mm dynamiske
høytalerelementer
Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
Bluetooth-senderens effekt: < 4 dBm
Bluetooth-senderens modulasjon:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frekvens: 2,402 – 2,480 GHz
Bluetooth-profile: BT 4.1, A2DP v1.2,
AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2

Multipunkt-tilkobling
Du kan enkelt bytte fra én Bluetooth®-enhet til en annen. Det er lett å bytte fra en video på
nettbrettet til et anrop på mobilen, så du kommer aldri til å gå glipp av et anrop.

Batteritype: Litium-ion-polymer
(3,7 V, 300 mAH)

Spør Siri eller Google Now
Siri eller Google Now er bare et tastetrykk unna: aktiver taleassistent ved å trykke på
multifunksjonsknappen.

Musikkavspillingstid med BT på: 16 timer
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Ladetid: 2 timer
Vekt: 115 g
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