
Funktioner
 JBL Pure Bass
 19 timmars kombinerad uppspelning: 

ljudet slutar aldrig
 Var uppkopplad, inte trådbunden
 Smidig styrning
 Krångelfria handsfree-samtal i stereo
 Förstärk din stil
 Utformade för att användas hela dagen
 Elegant, praktiskt laddningsfodral

Trendiga öronsnäckor med verkligt ljud och oändlig anslutning.
Rör dig fritt med öronsnäckor som håller jämna steg med dig, och håll dig uppkopplad utan 
att vara bunden till sladdar. Oavsett om du använder en Android- eller en iPhone-enhet 
kan du lita på öronsnäckorna JBL TUNE 220TWS med true wireless. Det är bara att ladda 
upp och sätta igång. Med dessa ergonomiska trådlösa öronsnäckor kan du bekvämt njuta 
av exklusiv JBL Pure Bass Sound i 19 timmar. Växla smidigt mellan samtal, musik och din 
röstassistent. Med metallic-utförande, soft touch-färg och både klassiskt vita och trendiga 
färger att välja mellan, kan ditt par vara lika unikt och elegant som du.

Helt trådlösa öronsnäckor
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Funktioner och fördelar  
JBL Pure Bass
Öronsnäckorna JBL TUNE 220TWS siktar inte på att vara medelmåttiga, utan ger enastående 
ljud. De har ett högtalarelement på 12,5 mm med JBL Pure Bass och snålar inte med ljudet.

19 timmars kombinerad uppspelning: ljudet slutar aldrig
Hitta ditt groove och behåll det. Dessa öronsnäckor ger dig upp till 3 timmars nonstop-ljud 
plus ytterligare 16 timmar från laddningsfodralet i fickformat.

Var uppkopplad, inte trådbunden
Inga irriterande sladdar, inget trassel – bara din musik när och där du vill ha den, kompatibel 
med både iPhone och Android-enheter. De hänger med när du rör dig, från sladdlös musik till 
handsfree-samtal.

Smidig styrning
Växla från spellistan till att använda röstassistenten utan att tappa takten. Praktiska knappar 
på höger och vänster öronsnäcka för att byta ljudspår, spela, pausa, använda röstkommando 
och ta samtal ger dig kontroll över varje steg på vägen.

Krångelfria handsfree-samtal i stereo
Att ta ett samtal mitt i låten behöver inte störa ditt flow. Växla fram och tillbaka med on-ear-
kontroller och gå till handsfree för stereo-samtal helt utan förvrängning.

Förstärk din stil
De är små, men de har en stor wow-faktor med sin eleganta metallfinish och soft touch-färg. 
Kör med klassiskt vitt eller välj mellan en rad både trendiga och klassiska färger för att passa 
din stil.

Utformade för att användas hela dagen
Du kommer att vilja ha dem i öronen hela tiden – och tack vare den bekväma ergonomiska 
designen kan du göra det. Öronsnäckorna JBL TUNE 220TWS är designade för att kunna 
användas hela dagen.

Elegant, praktiskt laddningsfodral
Ingen detalj lämnas åt slumpen. Laddningsfodralet till JBL TUNE 220TWS är lika omsorgsfullt 
utformat som öronsnäckorna det förvarar, med en form inspirerad av flodsten: ett mjuk skal 
och ett bågformat popup-lock som ger dig snabb åtkomst till dina snäckor.

Detta finns i lådan:
JBL TUNE 220TWS öronsnäckor

Mikro-USB-laddkabel

Laddningsfodral

Garanti/varning

Snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
		Storlek på högtalarelement: 12 mm 

dynamiskt

		Frekvensåtergivning: 20 Hz – 20 kHz

		Känslighet: 105 dB SPL

		Max SPL: 98 dB SPL

		Mikrofonkänslighet: -30 dBV vid kHz/Pa

		Impedans: 32 ohm

		Bluetooth-sändarens effekt: 11 dBm

		Bluetooth-sändarens modulering: 
GFSK/ π /4DQPSK/ 8DPSK

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

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

		Bluetooth-version: 5.0

		Headset-batterityp: Litiumjon (22 mA/3,85 V)

		Laddningsfodralets batterityp: Litiumjon 
(410 mA/3,85 V)

		Laddningstid: <2 timmar från tomt

		Musikuppspelningstid med BT på: 3 timmar

		Total musikuppspelningstid med 
laddningsfodral: 19 timmar

		Vikt: 56 g
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