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Samtal, musik, aktiviteter – valet är ditt. Utan sladdar.
JBL Free II levererar JBL:s signaturljud i en intuitiv och smart design. JBL Free II är helt fria från 

sladdar och lätta att använda, och är din flexibla följeslagare med samtal, musik och en aktiv 

livsstil. Du får ett helt dygn (24 timmar) med kombinerad uppspelning: 6 timmars oavbruten 

lyssning från hörlurarna plus 18 timmars reservtid från laddningsfodralet. Paras ihop omedelbart 

så fort du öppnar fodralet. Varje JBL Free II-öronsnäcka kan användas fristående i mono- 

eller stereoläge, vilket sparar batteritid. Superbekväma med örontoppar i tre storlekar. Den 

bekymmersfria IPX4-certifierade designen håller igång musiken genom sol och regn. Förbättra 

din lyssnarupplevelse på ett enkelt sätt genom att styra musik och samtal med den intuitiva 

pekpanelen på öronsnäckan och lev livet fritt från sladdar.
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Trådlösa in-ear-hörlurar

Detta finns i lådan:
1 x JBL Free II-hörlurar
3 x örontoppar i olika storlek 
1 x laddfodral
1 x laddkabel av typ C
1 x snabbguide
1 x säkerhetsblad
1 x garantidokument
1 x varningsblad

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 5,6 mm dynamiskt
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Vikt: 61,6 g
	Hörlurar: 4,8 g per styck (9,6 g tillsammans)
	Laddningsfodral: 52 g
	Batterityp i hörlurar: Litiumjon (55 mAh/3,7 V)
	Batterityp i laddningsfodralet: Litiumjon 

(650 mAh/3,8 V)
	Laddningstid: < 2 tim från helt urladdat
	Speltid med Bluetooth på: upp till 6 tim
	Frekvensåtergivning: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 16 ohm
	Känslighet: 100 dB SPL vid 1 kHz / 1 mW
	Max SPL: 95 dB
	Mikrofonens känslighet: -38 dBV vid 1 kHz/Pa
	Bluetooth-version: 5
	Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3, 

AVRCP 1.5, HFP 1.7
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,4–2,48 GHz
	Bluetooth-sändarens effekt: < 10 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering: 

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

Funktioner och fördelar  
JBL:s signaturljud
Omslutande JBL-signaturljud som levereras i en intuitiv och smart design.

Bekväm design. Säker passform
Överlägsen ergonomi ger en säker passform, vad du än gör. Örontopparna finns i tre storlekar, 
så att du kan hitta den som passar dig bäst.

Dual connect gör livet enklare
Parkopplas direkt till din Android-enhet så fort du öppnar fodralet. Ring kristallklara 
telefonsamtal, prata med din röstassistent och lyssna på din favoritmusik – när som helst, med 
en av öronsnäckorna eller båda. Bluetooth 5.0 garanterar högkvalitativ strömning.

24 timmars kombinerad uppspelning
Njut av ett helt dygn med trådlöst ljud, med 6 timmars oavbruten uppspelning och 18 timmars 
reservtid från laddningsfodralet. Ladda enkelt med ett laddningsfodral av typ C.

Snabb parkoppling
Tack vare Googles Fast Pair ansluts Free II till din Android-enhet så fort du öppnar fodralet. 
Du kan också parkoppla flera enheter genom att trycka på enhetens skärm.

Enkla handsfree-samtal 
Integrerad mikrofon för tydliga telefonsamtal. Automatisk växling mellan stereo-/mono-läge för 
en naturlig samtalsupplevelse. Full koll på dina samtal och din musik med en enda intuitiv knapp 
och åtkomst till enhetens röstassistent.

Stänksäker
Den IPX4-certifierade designen gör att du kan lyssna på musik i både sol och regn.


