
Trådlösa snäckhörlurar

Funktioner
 JBL Pure Bass-ljud
 Bluetooth 5.0  för förlustfri kvalitet
 16 timmars batteritid med 

snabbladdning
 Handsfree-samtal
 Platt trasselfri kabel
 Öronsnäckor med bekväm passform
 Flerpunktsanslutning
 Stöder röstassistent

Ren Bas, Trådlös.
Vi presenterar JBL TUNE 215BT – snäckhörlurar med JBL Pure Bass-ljud. Tack vare batteritiden 

på 16 timmar kan de strömma högkvalitativt JBL Pure Bass-ljud och styra handsfree-samtal. 

Under det lyxiga höljet ger ett par 12,5 mm stora element rätt tryck i basen, medan de mjuka, 

ergonomiskt utformade öronsnäckorna garanterar att du får sköna ljudupplevelser i många 

timmar. Och tack vare en fjärrkontroll med tre knappar och mikrofon på en trasselfri kabel kan du 

styra musiken och samtalen och starta röstassistenten på din enhet. Med flerpunktsanslutningen 

behöver du aldrig missa ett samtal, vilket gör JBL TUNE 215BT till din dagliga följeslagare på 

jobbet, i hemmet och på resande fot.
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Trådlösa snäckhörlurar

Detta finns i lådan:
1 par TUNE 215BT-hörlurar

1 x laddkabel

1 x varningskort

1 garantikort

1 x säkerhetsblad

1 x snabbguide

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 12,5 mm dynamiskt element
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Vikt: 18,3 g
	Batterityp för headset: Litiumjon 

(3,7 V / 130 mAh)
	Laddningstid: <2 tim
	Speltid med BT på: upp till 16 tim
	Frekvensåtergivning: 20 Hz–20 kHz
	Impedans: 20 ohm
	Känslighet: 118 dB SPL vid 1 kHz 1 mW
	Mikrofonens känslighet: -25 dBV/Pa vid 1 kHz
	Bluetooth-version: 5
	Bluetooth-profilversion: HFP 1.7, A2DP 1.3,  

AVRCP 1.6
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,400 GHz–2,4835 GHz
	Bluetooth-sändareffekt: <6 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering: 

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

Funktioner och fördelar 
JBL Pure Bass-ljud
I över 70 år har JBL arbetat med att ta fram det exakta, imponerande ljud som återfinns i stora 
konserthallar runt om i världen. De här hörlurarna har samma JBL-gener, med en tung bas som är 
både djup och kraftfull. 

Bluetooth 5.0  för förlustfri kvalitet
Streama dina favoritlåtar i superhög kvalitet tack vare Bluetooth 5.0.

16 timmars batteritid med snabbladdning
Njut av din musik och ta emot samtal i 16 timmar. Få en full laddning på 2 timmar eller 1 extra 
timme med bara 10 minuters laddning.

Handsfree-samtal
Enkel styrning av ljudet och samtal direkt från hörlurarna med den praktiska fjärrkontrollen med tre 
knappar och mikrofon.

Platt trasselfri kabel
En platt kabel som är hållbar och inte trasslar ihop sig.

Öronsnäckor med bekväm passform
Tack vare de mjuka, ergonomiskt utformade öronsnäckorna kan du på ett bekvämt sätt njuta av din 
musik.

Flerpunktsanslutning
Du kan enkelt växla från en video på din surfplatta till ett samtal på mobilen, så att du aldrig missar 
ett samtal.

Stöder röstassistent
Enkel åtkomst röstassistenten på din smarta enhet från hörlurarna.


