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Samtal, musik, aktiviteter – valet är ditt. Utan sladdar.

JBL Free – helt trådlösa in-ear-hörlurar som levererar JBL:s karaktäristiska ljud i en 

intiutiv och intelligent design. JBL Free är helt fria från sladdar och lätta att använda, 

och din flexibla följeslagare för samtal, musik och en aktiv livsstil. Du får totalt 24 

timmars kombinerad uppspelning: 4 timmars oavbruten lyssning via hörlurarna, plus 20 

timmars backup från det smarta laddfodralet. Tack vare en säker, bekväm passform med  

3 öronpluggar och gelhylsor i 2 olika storlekar får du en skräddarsydd lyssning för en aktiv 

livsstil. Den lätthanterliga, stänkskyddade IPX5-certifierade designen gör att du kan lyssna 

på musik i både sol och regn. Förbättra din lyssningsupplevelse på tre enkla sätt: (1) använd 

en öronsnäcka för samtal, (2) använd två öronsnäckor för musik och (3) använd gelhylsorna 

för en säker passform under träningspass.
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Detta finns i lådan:
1 x JBL Free-hörlurar
1 x Laddfodral
2 x uppsättningar gelhylsor (M, L)
3 x uppsättningar öronpluggar av silikon (S, M, L)
1 x Micro-USB-sladd för laddning
1 x snabbguide
1 x säkerhetsblad
1 x garantidokument
1 x varningsblad

Tekniska specifikationer:
  Bluetooth-version: 4.2
  Stöder: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, 

HSP V1.2
  Öronsnäckornas batterityp: Litiumjon-polymer 

(3.7 V, 85 mAh)
  Bluetooth sändarstyrka < 9.5 dBm
  Bluetooth sändarfrekvensintervall:  

2 402 – 2 480 GHz
  Bluetooth sändarmodulering: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
  Dynamiska element: 5,6 mm
  Frekvensomfång: 10 Hz – 22 KHz
  Laddfodralbatteri: 1 500 mAH (uppsk.)
  Öronsnäckornas batteritid: upp till 4 timmar
  Laddningstid: < 2 timmar
  Kompatibilitet: Använd med telefoner, 

surfplattor, datorer
  Vikt: 99g

Funktioner och fördelar  
Helt trådlöst
Upptäck den frihet som följer med en trådlös livsstil, medan du lyssnar på musik, hanterar dina 
samtal eller tar ett träningspass.

JBL Signature Sound
Omslutande JBL Signature Sound som levereras i en intiutiv och intelligent design.

24 timmars kombinerad uppspelning
Njut av en hel dag med trådlöst ljud, med 4 timmars oavbruten uppspelning och 20 timmars 
backup från laddfodralet.

Smart laddfodral
Skydda hörlurarna och ladda dem när de inte används. Ger över 20 timmars sammanlagd backup-
laddning, med 15 minuters snabbladdning för 1 timmes musikuppspelning.

Handsfree-samtal
Integrerad mikrofon för tydliga telefonsamtal. Automatisk växling mellan stereo-/mono-läge för en 
naturlig samtalsupplevelse.

Samtalsläge
Växlar automatiskt till mono vid telefonsamtal, för en mer naturlig samtalsupplevelse.

Enkel kontroll
Full koll på dina samtal och musik med en enda intuitiv knapp.

Säker och bekväm passform
Överlägsen ergonomi med öronpluggar i 3 storlekar och gelhylsor i 2 storlekar ger en säker 
passform oavsett vad du gör.

Stänksäker
Den IPX5-certifierade designen gör att du kan lyssna på musik i både sol och regn.
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