
Funksjoner
 JBL Pure Bass-lyd

 Helt trådløse

 Håndfrie samtaler i stereo 

 4 timers avspilling for øretupper + 
12 timer for ladeetui

 Rimelig, stilig design

Ren bass, ingen kabler.

Ingen kabler. Ingen problemer. Vi introduserer nå de helt trådløse JBL TUNE 120TWS. De 

har kraftig lyd, takket være den 5,8 mm driveren med JBL Pure Bass. Designen er fargerik. 

Øretuppene ligger i et elegant, bærbart ladeetui som gir deg 16 timer med ubegrenset 

musikkglede. De er ergonomisk formet og gir deg perfekt komfort. Lenge! Ørepluggene har 

brukervennlige, smarte kontrollenheter som er smart plassert på hvert ørestykke og gir deg 

tilgang til Siri og Google Now med ett knappetrykk.

Helt trådløse øreplugger
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Hva inneholder boksen?
TUNE120TWS
Ladekabel
Øreplugger i 3 størrelser (S, M, L)
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (s/i)

Tekniske spesifikasjoner
 Driver-størrelse: 5,8 mm dynamisk driver
 Driver-sensitivitet ved 1 kHz/1 mW: 96 dB
 Dynamisk frekvensresponsområde: 

20 Hz – 20 kHz
 Maksimal inngangseffekt: 15 mW
 Impedans: 14 ohm
 Bluetooth-versjon: 4.2
 Bluetooth-overføringseffekt: 0~10 dbm
 Bluetooth-senders modulasjon: GFSK, 

π/4 DQPSK og 8DPSK
 Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHx
 Bluetooth-profiler: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, 

HFP 1.6
 Batteritype: Lithium-ion-batteri (85 mA/3,7 V)
 Ladetid: <2 t fra tomt
 Musikkavspillingstid med BT på: 4 t
 Vekt: 73 g

Funksjoner og fordeler 

JBL Pure Bass-lyd
Den 5,8 driveren med JBL Pure Bass sørger for skikkelig trøkk på alle spillelistene dine.

Helt trådløse
Opplev friheten ved en trådløs livsstil på farten. Nå kan du høre musikk, ringe eller trene uten å være 
redd for at kabelsurr forstyrrer farten eller konsentrasjonen din.  

Håndfrie samtaler i stereo
Gå ikke glipp av noen samtaler til og fra jobben. Tren uhindret takket være de brukervennlige 
kontrollenhetene for håndfrie samtaler og smart plasserte knappene på ørestykkene. Tilkoble Siri 
eller Google Assistent med et tastetrykk.

4 timers avspilling for øretupper + 12 timer for ladeetui
Her oppfylles alle dine lyttebehov, fra morgen til kveld. Og hvis det ikke skulle være nok: stikk 
øretuppene inn i det elegante ladeetuiet i bare 15 minutter, så får du 1 times ekstra ladetid.

Rimelig, stilig design
De flotte, sterke fargene signaliserer at du tar stilen like alvorlig som musikken din.

Helt trådløse øreplugger


