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Połączenia, muzyka, aktywność – Ty wybierasz. Bez przewodów.

Prawdziwie bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Free w sposób intuicyjny i inteligentny 

zapewniają legendarny dźwięk JBL Signature Sound. Słuchawki JBL Free zapewniają 

całkowitą wolność od przewodów i dzięki łatwości obsługi są elastycznym towarzyszem do 

słuchania muzyki oraz prowadzenia rozmów i aktywnego stylu życia. Łącznie 24 godziny 

odtwarzania: 4 godziny ciągłego słuchania przy użyciu słuchawek plus dodatkowe 20 

godzin dzięki inteligentnemu etui ładującemu. Ergonomiczny, komfortowy i bezpieczny 

kształt – dzięki możliwości wyboru spośród 3 rozmiarów końcówek dousznych i 2 rozmiarów 

nakładek żelowych – zapewniają dopasowanie pozwalające na całodzienne noszenie i 

aktywne użytkowanie. Odporna na zachlapanie i bezproblemowa konstrukcja z certyfikatem 

IPX5 pozwala na słuchanie muzyki w słońcu i w deszczu. Lepsze wrażenia słuchowe dzięki 

trzem łatwym metodom: (1) Używaj jednej wkładki dousznej do rozmów, (2) Używaj dwóch 

wkładek dousznych, by zanurzyć się w muzyce, (3) Dodaj nakładki żelowe, aby zapewnić 

bezpieczne dopasowanie w trakcie ćwiczeń ruchowych.

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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Zawartość zestawu:
1 słuchawki JBL Free
1 podstawka ładująca
2 zestawy nakładek żelowych (M, L)
3 komplety silikonowych końcówek dousznych 
(S, M, L)
1 kabel Micro USB do ładowania
1 skrócony przewodnik
1 arkusz bezpieczeństwa
1 gwarancja
1 arkusz ostrzegawczy

Specyfikacje techniczne:
  Wersja Bluetooth: 4.2
  Wsparcie dla: A2DP V1.3, AVRCP V1.6,  

HFP V1.6, HSP V1.2
  Typ baterii do słuchawek: Litowo-jonowy 

akumulator polimerowy (3,7 V, 85 mAh)
  Moc nadajnika Bluetooth: < 9,5 dBm
  Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 

2,402 – 2,480 GHz
  Modulacja nadajnika Bluetooth:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  Głośniki dynamiczne: 5,6 mm
  Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 22 kHz
  Bateria pokrowca ładującego: 1500 mAh (szac.)
  Żywotność baterii wkładek dousznych:  

do 4 godzin
  Czas ładowania: < 2 godziny
  Zgodność: Smartfony, tablety i komputery
  Masa (g): 99 g

Cechy i korzyści 
Prawdziwie bezprzewodowe
Odkryj wolność bezprzewodowego słuchania muzyki, rozmawiania i ćwiczenia.

Legendarne brzmienie JBL
Wierny dźwięk JBL Signature Sound z intuicyjnego i inteligentnego urządzenia.

Łącznie 24 godziny odtwarzania
Cały dzień bezprzewodowego słuchania dźwięku dzięki 4 godzinom ciągłego odtwarzania i 20 
godzinom zasilania dodatkowego z etui ładującego.

Inteligentne etui ładujące
Chroń słuchawki i ładuj je, gdy nie są używane. Zapewnia ponad 20 godzin łącznego zasilania 
zapasowego, z możliwością szybkiego ładowania przez 15 minut pozwalającego na odtwarzanie 
muzyki przez 1 godzinę.

Rozmowy w trybie głośnomówiącym
Zintegrowany mikrofon do wyraźnych połączeń telefonicznych. Automatyczne przełączanie między 
trybem stereo i mono w celu zapewnienia naturalnego dźwięku rozmów.

Tryb połączeń
Automatyczne przełączanie na tryb mono przy wykonywaniu połączeń, aby zapewnić bardziej 
naturalne wrażenia dźwiękowe.

Łatwa obsługa
W pełni kontroluj połączenia i muzykę za pomocą pojedynczego intuicyjnego przycisku.

Komfortowe bezpieczne dopasowanie
Najlepsza w swojej klasie ergonomia dzięki 3 rozmiarom końcówek dousznych i 2 rozmiarom 
nakładek żelowych – bezpieczne dopasowanie, niezależnie od tego, jakie czynności wykonujesz.

Odporność na zachlapanie
Konstrukcja z certyfikatem IPX5 pozwala na słuchanie muzyki w słońcu i w deszczu.
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