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 JBL Signature Sound
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passform
 Dobbel tilkobling gjør livet ditt enklere
 24 timers kombinert avspillingstid
 Rask paring
 Enkle håndfrie samtaler 
 Sprutsikre

Telefonsamtaler, musikk, aktivitet – valget er ditt. Ingen kabler.
JBL Free II gir deg JBL Signature Sound – levert i en intuitiv og intelligent pakke. JBL Free II 

er helt fri for kabler og svært brukervennlige, og de er en fleksibel partner for telefonsamtaler, 

musikk og en aktiv livsstil. Du får et døgn (24 timer) med kombinert avspilling: 6 timer med 

kontinuerlig lytting på hodetelefonene pluss 18 timer med backup fra ladeetuiet. JBL Free II-

øreproppene pares så snart du åpner etuiet, og kan brukes i stereo eller mono, som sparer 

batteri. Svært komfortable øreplugger i tre størrelser, og med et problemfritt IPX4-sertifisert 

design holdes musikken gående gjennom solskinn og regn. Få en bedre lytteopplevelse på 

en enkel måte ved å kontrollere musikk og samtaler med det intuitive berøringskontroller på 

øreproppene, uten kabler.
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Helt trådløse ørepropper

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Free II ørepropper
3 x størrelser på ørepropper 
1 x ladeetui
1 x Type C ladekabel
1 x hurtigstartveiledning
1 x sikkerhetsblad
1 x garanti
1 x advarselsblad

Tekniske spesifikasjoner
	Driverstørrelse: 5,6 mm / 0,022 tommer 

dynamisk driver
	Strømforsyning: 5 V 1 A
	Vekt: 61,6 g
	Ørepropp: 4,8 g (9,6 g kombinert)
	Ladeetui: 52 g
	Ørepluggenes batteritype: Litium-ion-batteri 

(55 mA / 3,7 V)
	Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-batteri 

(650 mA / 3,8 V)
	Ladetid: <2 timer fra tomt batteri
	Musikkavspillingstid med BT på: opptil 6 t
	Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 16 Ohm
	Sensitivitet: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
	Maksimum SPL: 95 dB
	Mikrofonens følsomhet: -38 dBV @ 1 kHz / Pa
	Bluetooth-versjon: 5.0
	Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, 

HFP 1.7
	Bluetooth-senderens frekvensområde: 

2,4 GHz–2,48 GHz
	Bluetooth-senderens effekt: <10 dBm
	Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, 

π/4-DQPSK, 8DPSK
	Maksimal driftstemperatur: 45 °C

Funksjoner og fordeler 
JBL Signature Sound
Engasjerende signaturlyd fra JBL – levert i en intuitiv og intelligent pakke.

Ergonomisk komforttilpasning. Sikker passform
Beste ergonomi i sin kategori som sikrer at de sitter godt – uansett hva du driver med. 
Øreproppene finnes i tre størrelser, slik at du kan velge den som passer deg best.

Dobbel tilkobling gjør livet ditt enklere
Koble umiddelbart til Android-enheten din så snart du åpner etuiet. Ta krystallklare 
telefonsamtaler, snakk med taleassistenten og lytt til favorittmusikken din – når som helst, enten 
med ørepropper eller begge deler. Bluetooth 5.0 sikrer strømming av høy kvalitet.

24 timers kombinert avspillingstid
Nyt en hel dag med trådløs lyd med 6 timer kontinuerlig avspilling og 18 timers ekstrastrøm fra 
ladeetuiet. Lad enkelt opp med et ladeetui av type C.

Rask paring
Takket være Fast Pair aktivert av Google, kobles FREE II TWS til Android-enheten din så snart du 
åpner etuiet. Du kan også pare flere enheter ved å trykke på enhetens skjermbilde.

Enkle håndfrie samtaler 
Integrert mikrofon som alltid gir tydelige telefonsamtaler. Automatisk bytting mellom stereo og 
mono for en naturlig samtale. Få full kontroll over samtalene og musikken med én intuitiv knapp, 
og få tilgang til enhetens stemmeassistent.

Sprutsikre
Øreproppene er IPX4-sertifiserte, så musikken fortsetter i både sol og regn.


