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Håll kontakten, utan sladdar.
Bli ett med musiken och din värld. Lyssna på din favoritmusik utan hindrande sladdar med 

JBL Pure Bass-ljud. Med snäckhörlurarna JBL TUNE 225TWS har du omedelbart direktkontakt 

med din musik och dina samtal. Öppna bara fodralet och börja lyssna, dina JBL TUNE 225TWS 

parkopplas omedelbart med din enhet – och med Dual Connect kan du använda en av 

öronsnäckorna eller båda. Bekväm lyssning med batteritid upp till 25 timmar. Hitta de JBL TUNE 

225TWS öronsnäckor med stilen som passar dig, bland olika färgalternativ.
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Detta finns i lådan:
JBL TUNE 225TWS

USB laddkabel av typ C

Laddningsfodral

1 x garantisedel/varning

1 x snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
	Element: 12 mm dynamiskt

	Frekvensåtergivning: 20 Hz–20 kHz

	Känslighet: 105 dB (SPL)

	Max ljudtrycksnivå: 98 dB

	Mikrofonens känslighet: -30 dBV vid 1 kHz/Pa

	Impedans: 32 ohm

	Bluetooth-sändareffekt: <12 dBm

	Bluetooth-sändarmodulering: GFSK/ 
π /4DQPSK/ 8DPSK

	Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz

	Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3, 
AVRCP 1.5, HFP 1.7

	Bluetooth-version: 5

	Headsetbatteri: Litiumjon (22 mAh/3,85 V)

	Batterityp i laddningsfodralet: Litiumjon 
(410 mAh/3,85 V)

	Strömförsörjning: 5 V, 1,0 A

	Laddningstid: <2 tim från helt urladdat

	Speltid med Bluetooth på: max 5 tim

	Total speltid med laddningsfodral: max 25 tim

	Vikt: 57 g

Funktioner och fördelar
Känn basen
JBL har ansvarat för ljudet på festivaler och konserter i flera årtionden. Nu kan du gå in i din egen 
värld och omslutas av det otroliga Pure Bass-ljudet.

Slipp alla sladdar
Nu slipper du sladdar som trasslar ihop sig i väskan, fastnar i jackan eller i håret. Upplev den 
fullständiga friheten från sladdar med de trådlösa öronsnäckorna JBL TUNE 225TWS.

Längre lyssningstid
Med batteritid upp till 25 timmar kan du lyssna hela dagen och hela natten. Håll igång din privata 
konsert så länge du orkar.

Något av öronen, eller båda
Höger öra, vänster öra eller båda? Med Dual Connect kan du välja att lyssna på musik eller 
telefonsamtal med en av öronsnäckorna eller båda. Batteriet varar längre eftersom du kan ladda en 
öronsnäcka medan du använder den andra.

Snabb parkoppling
Tack vare Googles Fast Pair-koppling ansluts dina Tune 225TWS till din Android-enhet i samma 
sekund som du tar upp dem ur kartongen. Du kan också parkoppla flera enheter genom att bara 
trycka på enhetens skärm.

Hitta din stil
Vad fungerar för dig? Bland de sex olika färgerna hittar du ditt perfekta par hörlurar som stämmer 
precis med vem du är.

Snyggt och praktiskt laddningsfordral
Inget har lämnats åt slumpen. Laddningsfodralet till JBL TUNE 225TWS har precis som 
öronsnäckorna en genomtänkt formgivning med inspiration från en flodsten med mjuka former och 
kupat lock som öppnas enkelt när du vill använda dina öronsnäckor.
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