
Funktioner
 JBL Deep Bass-ljud

 Sammanlagt 20 timmars uppspelning

 Något av öronen, eller båda

 Samtal och röstassistent med 
touchkontroll

 Bekväm passform

 Redo för action

 Lätta att ha i fickan

Djup bas, massor av skoj.
Få fart på dagen med ljudet du älskar! Få kraftfullt JBL Deep Bass-ljud och helt trådlös 

frihet i upp till 20 timmar med JBL Wave 200TWS! Ta musiken med dig. Med bara en 

tryckning på öronsnäckan styr du samtal och musiken och kan aktivera röstassistenten. 

Och tack vare dubbel anslutning kan du använda en av öronsnäckorna och spara batteri. 

JBL Wave 200TWS är ultralätta och bekväma tack vare sin ergonomiska form, roliga och 

klara att använda.

Helt trådlösa öronsnäckor
WAVE200
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Detta finns i lådan:

1 par JBL Wave 200TWS

1 st laddfodral

1 st USB-C-laddkabel

3 st örontoppar i olika storlekar

1 st garantisedel/varning

1 st snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 8 mm/0,315 tum dynamiskt
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Vikt: 47,5 g
	Batterityp i öronsnäckorna: 

Litiumjon (48 mAh/3,7 V)
	Batterityp i laddningsfodralet: 

Litiumjon (500 mAh/3,7 V)
	Laddningstid: 2 tim med helt urladdat batteri
	Speltid med Bluetooth på: upp till 5 tim
	Frekvensåtergivning: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 16 ohm
	Känslighet: 108 dB SPL vid 1 kHz
	Max SPL: 93 dB
	Mikrofonens känslighet:  

-38 dBV/Pa vid 1 kHz
	Bluetooth-version: 5
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3, 

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

2,400–2,4835 GHz
	Bluetooth-sändarens effekt: 20 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering:  

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
	Högsta användningstemperatur: 45 °C

Funktioner och fördelar 
JBL Deep Bass-ljud
Musiken låter helt enkelt bättre med JBL. Det gör din omgivning också. Känn ljudet med den djupa 
basen från 8 mm-elementen och gör vardagen roligare.    

Sammanlagt 20 timmars uppspelning
Med 5 timmar i öronsnäckorna och 15 timmar i fodralet ger inte JBL Wave 200TWS upp innan du 
gör det.

Något av öronen, eller båda
Med dubbel anslutning kan du ta emot samtal eller lyssna på musik med en av (eller båda) 
öronsnäckorna. Välj vilken du vill använda och låt den andra ligga kvar i fodralet för att spara 
batteritid.

Samtal och röstassistent med touchkontroll
En tryckning på öronsnäckan är allt som behövs för att styra samtal, ljud, enhetens röstassistent 
och hålla kontakt med omvärlden.

Bekväm passform
JBL Wave 200TWS är ergonomiskt formade och passar bekvämt i öronen tack vare den täta 
passformen så att du kan njuta i timmar. Det ingår örontoppar i tre storlekar så att du kan vara 
säker på att få perfekt tätning för extra komfort och ljudkvalitet. 

Redo för action
Är du redo att sätta fart? JBL Wave 200TWS har IPX2-klassificering och följer ditt flöde, oavsett om 
du slappar eller rör på dig, de tål lätt stänk och lite svett. 

Lätta att ha i fickan
De följer med dig överallt. JBL Wave 200TWS är små och lätta, både med och utan fodral, och får 
enkelt plats i fickan. Välj färg efter humör.

Helt trådlösa öronsnäckor
WAVE200


