
Funktioner
 JBL Deep Bass-ljud

 20 timmars kombinerad uppspelning

 Något av öronen, eller båda

 Handsfree-samtal  

 Bekväm passform

 Lätta att ha i fickan

Enkelt, smart vardagsnöje!
Bra ljud, inget trassel och inga kablar? Enkelt: JBL Wave 100TWS. De här helt trådlösa 

hörlurarna drivs av JBL Deep Bass Sound och förgyller din dag med upp till 20 timmars 

uppspelning. Fullständig frihet från sladdar med handsfree-samtal och full komfort. Tack vare 

dubbel anslutning är de direkt parkopplade och oberoende. Musik, samtal och röstassistenten 

kan styras från öronsnäckan så att du kan hålla tempot uppe. Njut varje dag!

Helt trådlösa in-ear-hörlurar
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Detta finns i lådan:
1 JBL Wave 100TWS
1 laddfodral
1 USB-C-laddningskabel
2 storlekar på örontoppar
1 garantisedel, varningsmeddelande
1 snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 8 mm/0,31 tums dynamiskt
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Vikt: 46,3 g
	Hörlurar: 5,1 g (10,2 g tillsammans)
	Laddfodral: 36,1 g
	Batterityp i headset: Litiumjon (46 mAh/3,7 V)
	Batterityp i laddningsfodralet: Litiumjon 

(550 mAh/3,7 V)
	Laddningstid: 2 tim från helt urladdade
	Speltid med Bluetooth på: upp till 5 tim
	Frekvensåtergivning: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 16 ohm
	Känslighet: 105,5 dBSPL vid 1 kHz
	Max SPL: 94 dB
	Mikrofonens känslighet:  

-11,3 dBV vid 1 kHz/Pa
	Bluetooth-version: 5
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-sändarens effekt: 10 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering:  

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

Funktioner och fördelar 

JBL Deep Bass-ljud
Ljudet från din senaste konsert, bara för dina öron. Njut av djup bas som drivs av 8 mm-element.

20 timmars kombinerad uppspelning
Med 5 timmar i öronsnäckorna och 15 timmar i fodralet kan JBL Wave 100TWS hålla jämna steg 
med din rytm hela dagen.

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.

Handsfree-samtal  
Samtal och ljud hanteras enkelt från öronsnäckorna, liksom åtkomst till enhetens röstassistent.

Bekväm passform
JBL Wave 100TWS är ergonomiskt formade och sitter bekvämt i dina öron även efter flera timmars 
musik. Örontopparna i tre storlekar garanterar en perfekt förslutning för extra komfort och tydlighet. 

Lätta att ha i fickan
De följer med dig överallt. JBL Wave 100TWS är små och lätta, både med och utan fodral, och får 
enkelt plats i fickan.
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