
Helt trådlösa öronsnäckor
WAVE300

Funktioner
 JBL Deep Bass
 Bekväm passform med öppen design
 Upp till 6 timmars uppspelning plus 

20 timmar i fodralet med snabbladdning
 Stereosamtal med handsfree
 Dual Connect
 Redo för action
 Samtal och röstassistent med 

touchkontroll

Din musik och din värld – äntligen tillsammans.
Håll koll på din värld. Hörlurarna JBL Wave 300TWS ger dig musiken samtidigt som du 

håller kontakt med omgivningen utan trasslande sladdar. Njut av 26 timmars kraftfullt 

ljud med JBL Deep Bass. Håll kontakten när du är på språng med stereosamtal och utan 

irriterande bakgrundsljud. Lyssna på musik och delta i samtal med handsfree-funktionen, 

för ljud i någon av eller båda öronsnäckorna. De är ergonomiskt utformade och sitter tätt 

och diskret i öronen för bekväm lyssning och uppkoppling hela dagen. Du aldrig missar 

aldrig en låt eller ett samtal.
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WAVE300

Detta finns i lådan:
1 par JBL Wave 300TWS-hörlurar
1 st laddfodral
1 st USB-C-laddkabel
1 st garantisedel/varning
1 st snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 12 mm dynamiskt
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Hörlurar: 3,85 g/st (7,7 g tillsammans)
	Laddfodral: 36 g
	Batterityp i öronsnäcka: Litiumjonpolymer 

(40 mAh, 3,85 V)
	Batterityp i laddningsfodralet: 

Litiumjonpolymer (500 mAh, 3,8 V)
	Laddningstid: <2 tim från helt urladdat
	Speltid med Bluetooth på: upp till 6 tim
	Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz
	Impedans: 32 ohm
	Känslighet: 105 dB SPL vid 1 kHz
	Max SPL: 95 dB
	Mikrofonens känslighet: -38±2 dBV/Pa vid 

1 kHz
	Bluetooth-version: 5.2
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3 

AVRCP V1.6 HFP V1.7
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-sändarens effekt: <12 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, 

 π/4-DQPSK, 8-DPSK
	Maximal drifttemperatur: 45 °C

Funktioner och fördelar 
JBL Deep Bass
Ett kraftfullt 12 mm-element levererar JBL Deep Bass-ljud så att du inte bara hör utan även känner 
musiken.

Bekväm passform med öppen design
Den ergonomiska passformen sitter tätt och säkert och möjliggör bekväm uppkoppling hela dagen 
och den öppna öronsnäckan förbättrar din koll på omgivningen.

Upp till 6 timmars uppspelning plus 20 timmar i fodralet med snabbladdning
Missa aldrig en låt med 26 timmars kombinerad speltid (och 6 timmar i öronsnäckorna). Eller när 
du behöver en snabbstart kan du snabbladda ytterligare en timmes batteritid på bara 15 minuter 
och en full laddning på 2 timmar.

Stereosamtal med handsfree
Öronsnäckorna Wave 300 TWS har en mikrofon och eliminerar bakgrundsljud så att du kan ha 
samtal i stereo när du är på språng. Hantera ljud och samtal handsfree, direkt på öronsnäckorna!

Dual Connect
Växla enkelt mellan mono och stereo när som helst i vänster, höger eller båda öronsnäckorna när 
du ringer, lyssnar på musik eller pratar med din röstassistent.

Redo för action
Med det bekväma, regntåliga och IPX2-klassade utförandet av JBL Wave 300 TWS öronsnäckor kan 
du njuta av din musik när som helst – både i regn och solsken.

Samtal och röstassistent med touchkontroll
Bekvämlighet med fingertopparna. Aktivera alla ljudfunktioner i JBL Wave 300TWS med den enkla 
touchkontrollen och starta röstassistenten direkt från öronsnäckorna.
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