
Funktioner
 JBL Pure Bass-ljud

 6 timmars batteritid 

 Handsfree-samtal

 Platt trasselfri kabel

 Öronsnäckor med bekväm passform

Rent, kraftfullt basljud. Finns nu som takeaway.

Vi presenterar JBL TUNE 205BT – snäckhörlurar med JBL Pure Bass-ljud. Tack vare 

batteritiden på 6 timmar kan de strömma JBL Pure Bass-ljud och styra handsfree-samtal. 

Under det lyxiga höljet ger ett par 12,5 mm stora element basen det rätta trycket, medan de 

mjuka, ergonomiskt utformade öronsnäckorna garanterar att du får sköna ljudupplevelser 

i många timmar. Dessutom kan du tack vare fjärrkontrollen med en knapp styra både 

musikspelning och svara i telefon med den inbyggda mikrofonen. Allt detta gör JBL 205BT 

till din dagliga följeslagare på jobbet, hemma och på resande fot.

Trådlösa snäckhörlurar
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Detta finns i lådan:
1 par TUNE 205BT-hörlurar
1 x laddningskabel
1 x varningskort
1 x garantikort
1 x säkerhetsblad
1 x snabbguide

Tekniska specifikationer:
		Elementstorlek: 12,5 mm

		Intervall för dynamisk frekvensåtergivning: 
20 Hz–20 kHz

		Känslighet: 100 dB SPL/1 mW

		Maximal SPL: 106 dB vid 1 kHz

		Mikrofonens känslighet @1 kHz dB v/pa: -21

		Impedans: 32 Ω

		Bluetooth-sändareffekt: 0~4 dBm

		Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, DQPSK, 
8-DPSK

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

		Bluetooth-profiler: HFP v1.5, HSP v1.2,  
A2DP v1.2, AVRCP v1.5

		Bluetooth-version: V4.0

		Batterityp: GSP051230 01

		Litiumjon-polymerbatteri: 3,7 V, 120 mAh

		Laddningstid: < 2 timmar

		Musikspelningstid med BT på: > 6 timmar

		Samtalstid med BT på: > 6 timmar

		Vikt (g): 16,5 g

Funktioner och fördelar  

JBL Pure Bass-ljud
I över 70 år har JBL arbetat med att ta fram det exakta, imponerande ljud som återfinns i stora 
konserthallar runt om i världen. Dessa hörlurar har samma JBL-ljud, med en tung bas som är 
både djup och kraftfull. 

6 timmars batteritid 
Njut av din musik och ta emot samtal i 6 timmar. Full återuppladdning på 2 timmar. 

Handsfree-samtal
Enkel styrning av ljudet och samtal direkt från hörlurarna med den praktiska fjärrkontrollen 
med tre knappar och mikrofon.

Platt trasselfri kabel
En platt kabel som är hållbar och inte trasslar ihop sig.

Öronsnäckor med bekväm passform
Tack vare de mjuka, ergonomiskt utformade öronsnäckorna kan du på ett bekvämt sätt njuta 
av din musik
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