
Funksjoner
 JBL Pure Bass
 19 timer med kombinert avspilling: 

Lyden slutter aldri
 Hold deg tilkoblet, ikke kablet
 Enkle kontroller mens du er på farten
 Håndfrie og enkle stereosamtaler
 Skru opp stilen din et hakk
 Utformet for å brukes hele dagen
 Elegant og praktisk ladeeske

Trendy øretelefoner som gir ekte lyd og uendelig tilkobling.
Beveg deg fritt med øretelefoner som holder følge med deg og forblir tilkoblet, helt uten 
ledninger. Det spiller ingen rolle om du bruker en Android- eller iPhone-enhet – JBL TUNE 
220TWS-øretelefonene gir deg den trådløse lyden du trenger. Bare lad dem opp og legg 
i vei. Disse ergonomiske trådløse øretelefonene gir deg 19 komfortable timer med JBL 
Pure Bass-lyd du ikke finner noe annet sted. Bytt sømløst mellom samtaler, musikk og 
stemmeassistenten. Med metallisk finish, SofTouch-belegg og både klassiske hvite og 
trendy farger å velge mellom, kan paret ditt være like unikt og stilig som du er.

Helt trådløse øretelefoner
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Funksjoner og fordeler 
JBL Pure Bass
JBL TUNE 220TWS-øretelefoner spiller ikke gjennomsnittlig, men helt enestående lyd. 
Den 12,5 mm driveren deres med JBL Pure Bass-lyd gir dem virkelig kraftig lyd.

19 timer med kombinert avspilling: Lyden slutter aldri
Finn grooven din og bli i den. Disse øretelefonene gir deg opptil tre timer med uavbrutt lyd, 
og ladeesken i lommestørrelse gir deg 16 timer til.

Hold deg tilkoblet, ikke kablet
Ingen irriterende ledninger, ingen floker – bare musikken din akkurat når og hvor du vil ha den, 
kompatibelt med både iPhone- og Android-enheter. Fra trådløs musikk til håndfrie samtaler – 
de holder følge med deg mens du er på farten.

Enkle kontroller mens du er på farten
Gå fra spillelisten til stemmeassistenten, uten å gå glipp av en tone. Med praktiske knapper på 
høyre og venstre øretelefon for å bytte spor, spille av, sette på pause, stemmekommandoer og 
ta imot samtaler har du kontrollen hele veien.

Håndfrie og enkle stereosamtaler
Å bytte til en sang midt i spillelisten trenger ikke å avbryte flyten din. Bytt frem og tilbake med 
ørekontrollene og bruk håndfri til stereoanrop som er helt uten forvrengning.

Skru opp stilen din et hakk
De er kanskje små, men de er virkelig imponerende med den elegante metallfinishen og Soft-
Touch-belegg. Velg mellom klassisk hvitt eller en rekke både trendy og klassiske farger, for å 
matche dem til stilen din.

Utformet for å brukes hele dagen
Du kommer til å ville ha dem i øret til enhver tid – og nettopp det kan du gjøre takket være 
den komfortable ergonomiske designen. JBL TUNE 220TWS-øretelefonene ble utformet for å 
kunne brukes hele dagen.

Elegant og praktisk ladeeske
Ingen detaljer overlatt til tilfeldighetene. Ladeesken for JBL TUNE220TWS har en like 
gjennomtenkt design som øreproppene inni den, med en form som er inspirert av elvestein, en 
myk kropp og et buet lokk som popper opp for å gi deg rask tilgang til øretelefonene.

Hva inneholder boksen?
JBL TUNE 220TWS-øretelefoner

Micro USB-ladekabel

Ladeeske

1 x garanti / advarsel (W / !)

1 x QSG / sikkerhetsark (S / i)

Tekniske spesifikasjoner
		Driverstørrelse: 12 mm dynamisk driver

		Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz

		Følsomhet: 105 dB SPL

		Maksimal SPL: 98 dB SPL

		Mikrofonfølsomhet: -30 dBV ved 1 kHz/Pa

		Impedans: 32 ohm

		Bluetooth-senderens effekt: 11 dBm

		Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK/ 
 π/4DQPSK/ 8DPSK

		Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz

		Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3, 
AVRCP 1.5, HFP 1.6

		Bluetooth-versjon: 5.0

		Hodetelefonenes batteritype: Litium-ion-
batteri (22 mA / 3,85 V DC)

		Ladeeskens batteritype: Litium-ion-batteri 
(410 mA / 3,85 V DC)

		Ladetid: < 2 timer når tomt

		Musikkspilletid når BT er på: 3 timer

		Total musikkavspillingstid med ladeesken: 
19 timer

		Vekt: 56 g
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