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Allt du känner är musiken
Ta dig an dagen en låt i taget med JBL Tune Flex. Helt trådlösa öronsnäckor med 32 timmars 

fantastiskt JBL Pure Bass-ljud i en ergonomisk och vattentålig design som sitter bekvämt hela 

dagen i alla väder. Med ett enkelt tryck kan du hantera och njuta av perfekta samtal var som 

helst, utan oväsen från omgivningen. Med aktiv brusreducering och Smart Ambient kan du 

även välja om du vill filtrera bort världen utanför eller interagera med omgivningen. Den lätta 

öppna formen garanterar komfort hela dagen och naturlig ljudmedvetenhet. Det bästa av allt 

är att JBL Headphones-appen låter dig anpassa hela din lyssningsupplevelse. Håll kontakten 

med din värld, på ditt sätt.

Helt trådlösa öronsnäckor med brusreducering
TUNE FLEX
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Tekniska data:
	Elementstorlek: 12 mm/0,472 tum dynamiskt
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Öronsnäcka: 4,8 g per st (9,6 g tillsammans)
	Laddningsfodral: 38,6 g
	Öronsnäckornas mått (höjd * bredd * djup): 

34,9*20,5*20,2 mm
	Laddningsfodralets mått (höjd * bredd * djup): 

47,0*51,5*29,3 mm
	Batteri i öronsnäcka: Litiumjonpolymer (55 mAh, 3,85 V)
	Batteri i laddningsfodralet: Litiumjonpolymer (570 mAh, 

3,85 V)
	Laddningstid: <2 tim från helt urladdat
	Samtalstid: 4,5 tim
	Musikuppspelningstid med BT på och ANC av: upp till 8 tim
	Musikspeltid med BT och brusreducering på: upp till 

6 timmar
	Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz
	 Impedans: 32 ohm
	Känslighet: 110 dB SPL vid 1 kHz
	Max SPL: 95 dB
	Mikrofonens känslighet: -38 dBV/Pa vid 1 kHz
	Bluetooth-version: 5.2
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-sändarens effekt: <11 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
	Maximal användningstemperatur: 45 °C
	 IP-klassning: IPX4

Detta finns i lådan:
1 par JBL Tune Flex-hörlurar
1 st laddfodral
1 st USB-C-laddkabel
1 st öppen örontopp
3 st omslutande örontoppar i olika storlekar
1 st garantisedel/varning
1 st snabbguide/säkerhetsblad

Funktioner och fördelar 

JBL Pure Bass
Smart konstruerade 12 mm-element som förbättras av den täta passformen levererar JBL 
Pure Bass-ljud som gör att du känner varje beat.

Aktiv brusreducering med Smart Ambient 
Hör mer av det du vill och mindre av det du inte vill. Aktiv brusreducering med 2 mikrofoner 
gör att störande ljud minimeras. Med Ambient Aware kan du höra din omgivning när som 
helst så att du känner dig tryggare när du är ute i världen, medan TalkThru låter dig stanna 
till för en snabb pratstund utan att du behöver ta av dig hörlurarna.

4 mikrofoner för röstsamtal med perfekt ljud
Upplev problemfria handsfree-samtal i stereo. Tune Flex är utrustad med fyra mikrofoner, 
så din röst hörs alltid perfekt. Tveka aldrig att ta emot eller ringa ett samtal igen. 
Med VoiceAware kan du välja hur mycket din egen röst ska höras genom att reglera 
mikrofonvolymen som leds tillbaka till hörlurarna.

Upp till 32 timmars batteritid
Tappa aldrig takten med 32 (8+24) timmars batteritid – eller 6 timmar plus 18 timmar 
i fodralet om brusreducering är aktiverad. Behöver du en boost? Med bara 10 minuters 
snabbladdning får du ytterligare 2 timmars speltid.

Vattenskyddade och svettsäkra
Låt dig inte avskräckas av dåligt väder. Tack vare IPX4-klassad vattentäthet och 
svettisolering finns det inget träningspass eller någon regnskur som Tune Flex inte klarar.

Passform och komfort hela dagen
Var aldrig utan din musik. Den öppna formen garanterar att öronsnäckorna sitter bekvämt 
och inte trycker, och har en naturlig ljudmedvetenhet. Ytterligare täta örontoppar i tre 
storlekar tillsammans med läget för täta örontoppar i appen gör att du kan skapa en ljudtät 
miljö utan att kompromissa med den lätta, eleganta designen på dessa öronsnäckor.

JBL Headphones-appen
Med JBL Headphones-appen kan du njuta av din musik på ditt sätt. Anpassa 
lyssningsupplevelsen och touchkontrollerna, hitta dina öronsnäckor, kontrollera 
omgivningsljudet samt Smart Audio- och Video-lägena. Ladda ner appen gratis och upptäck 
hur mycket mer du kan göra.
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