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Bara ren bas, hela dagen.

Hörlurarna JBL Tune 510BT låter dig strömma ett kraftfullt JBL Pure Bass-ljud utan sladd. 

Dessa hörlurar är enkla att använda och ger upp till 40 timmars rent nöje och 2 extra 

timmar batteritid efter bara 5 minuters laddning med USB-C-laddkabeln. Om någon ringer 

medan du ser en video på en annan enhet så växlar JBL Tune 510BT smidigt till din mobil. 

JBL Tune 510BT har Bluetooth 5.0, är utformade för att vara bekväma och ansluter även 

till Siri och Google utan att du behöver använda mobilen. De finns i flera moderna färger 

och är vikbara för enkel bärbarhet: JBL Tune 510BT är hörlurar som alltid låter dig njuta av 

musik i ditt upptagna liv.

Trådlösa on-ear-hörlurar
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Detta finns i lådan:
Tune 510BT
1 x USB-C-laddningskabel 
1 x garantisedel/varning 
1 x snabbguide 

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 32 mm (1,26 tum) 

dynamiskt
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Vikt: 160 g
	Batterityp för headset: Litiumjon  

(3,7 V, 450 mAh)
	Laddningstid: 2 tim
	Uppspelningstid med Bluetooth på:  

upp till 40 tim
	Frekvensåtergivning: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 32 ohm
	Känslighet: 103,5 dB SPL vid 1 kHz 1 mW
	Max SPL: 95 dB
	Mikrofonens känslighet: -29 dBV vid 

1 kHz/Pa
	Bluetooth-version: 5
	Bluetooth-profilversion: A2DP v1.3, 

AVRCP v1.6, HFP v1.7
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-sändareffekt: <8 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering:  

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
	Maximal driftstemperatur: 45 °C

Funktioner och fördelar  
JBL Pure Bass-ljud
De har ett välkänt JBL Pure Bass-ljud som återfinns på världens mest kända arenor.

Trådlös strömning med Bluetooth 5.0
Strömma trådlöst ljud i hög kvalitet från din mobiltelefon utan trassliga kablar.

Upp till 40 tim batteritid och snabbladdning (5 min ger 2 tim)
För roliga stunder som varar längre: Lyssna trådlöst i upp till 40 timmar och ladda batteriet 
på bara 2 timmar med den smidiga USB-C-kabeln. En snabbladdning på fem minuter ger dig 
ytterligare två timmars musik.

Flerpunktsanslutning
Låter dig enkelt byta från en Bluetooth®-enhet till en annan. Du kan enkelt växla från en video på 
din surfplatta till ett samtal på mobiltelefonen så att du aldrig missar ett samtal.

Handsfree-samtal
Reglera ljudet och hantera dina samtal enkelt från hörlurarna med de praktiska knapparna på 
öronkåpan.

Låg vikt och hopfällbar konstruktion
De lätta materialen och mjuka öronkuddarna med vadderad huvudbygel gör hörlurarna bekväma 
att ha på sig länge. Den vikbara designen gör det bekvämt för dig att ta med dina hörlurar. Du 
kan alltid lyssna på musik, var du än befinner dig.

Fråga Siri eller Hey Google
Siri eller Hey Google är bara en knapptryckning bort: Aktivera röstassistans på din enhet genom 
att trycka på flerfunktionsknappen.

Trådlösa on-ear-hörlurar


