
Funktioner
 JBL Pure Bass-ljud

 Åtta timmars batteritid med snabb 
laddning

 Flerpunktsanslutning

 Magnetisk kabelhantering

 Fjärrkontroll med 3 knappar och 
mikrofon

Gör all din musik enkel att lyssna på.
Med JBL Pure Bass-ljud är JBL TUNE 115BT en enkel lösning utan sladdar som du kan 
njuta av varje dag. Men det handlar inte bara om fantastiskt ljud: med JBL TUNE 115BT kan 
du ringa och svara i telefon, och du får 8 timmars batteritid. Tack vare flerpunktsanslutning 
kommer du aldrig missa ett samtal eftersom JBL TUNE 115BT växlar smidigt mellan 
video på din surfplatta till ett samtal på din telefon. Tänk dig hörlurar som laddas på bara 
2 timmar, finns i 6 olika färger, har en platt trasselfri kabel samt är lätta nog att ha på 
sig i timtal utan problem. Med tanke på alla fördelarna, som magneterna som håller 
hörlurarna på plats när de inte används, den trasselfria kabeln och bekvämligheten med 
de ergonomiska öronpropparna, är det lätt att inse att JBL TUNE 115BT kan bli en 
viktig del av dina musikupplevelser varje dag.
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Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 

8,6 mm dynamiskt element
	Dynamiskt frekvensomfång: 

20 Hz – 20 kHz
	Känslighet: 102 dB SPL/1 kHz 1 MW
	Mikrofonkänslighet: -25 dBV/PA 1 kHz
	Impedans: 16 Ω
	Bluetooth-sändarens effekt: < 4 dBm
	Bluetooth-sändarens modulering: 

GFSK/DQPSK/8DPSK
	Bluetooth-frekvens: 

2,402 GHz – 2,480 GHz
	Bluetooth-profilens version: HFP V1.6, 

HSP V1.2, AVRCP V1.5, A2DP V1.2
	Bluetooth-version: V4.2
	Hörlurarnas batterityp: 

Litiumjonbatteri (3,7 V/160 mAh)
	Strömförsörjning: 5 V–1 A
	Laddningstid: < 2 timmar
	Musikspeltid med BT påslaget: 8 timmar
	Vikt: 19,02 g

Funktioner och fördelar

JBL Pure Bass-ljud
I över 70 år har JBL utvecklat det exakta och imponerande ljud som du hör på de största 
arenorna över hela världen. De här hörlurarna har samma JBL-ljud, med en mäktig bas som 
både är djup och kraftfull.

Åtta timmars batteritid med snabb laddning
Mikro-USB-laddning av det inbyggda batteriet ger 8 timmars speltid och det tar bara 2 timmar 
att ladda fullt, eller 15 minuter för att få 1 timme till.

Flerpunktsanslutning
Växla från en Bluetooth-enhet till en annan utan problem. Du kan växla från en video på din 
surfplatta till ett samtal på din telefon, så att du aldrig missar ett samtal.

Magnetisk kabelhantering
Garanterar att hörlurarna hålls på plats runt din hals, utan trassel, när de inte används.

Fjärrkontroll med 3 knappar och mikrofon
Njut av trådlösa samtal och styr din musik handsfree.

Detta finns i lådan:
1 par TUNE 115BT-hörlurar
Örontoppar i tre storlekar (S, M, L)
Laddningskabel
Varningskort
Garantikort
Snabbguide
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