
Cechy
 JBL Pure Bass Sound

 8-godzinny czas pracy na baterii i 
szybkie ładowanie

 Połączenie wielopunktowe

 Magnes do mocowania przewodu

 3 przyciski zdalnego sterowania z 
mikrofonem

Niech twoja muzyka będzie lekka.
Cechujące się technologią JBL Pure Bass, słuchawki JBL TUNE 115BT posiadają rozwiązanie 
bezprzewodowe typu „zabierz i idź”, abyś mógł cieszyć się codziennością. Posiadają 
znacznie więcej niż tylko świetny dźwięk: pozwalają wykonywać lub odbierać połączenia 
za pomocą funkcji głośnomówiącej i cechują się 8-godzinnym czasem pracy na baterii. 
Dzięki połączeniu wielopunktowemu nigdy nie przeoczysz połączenia, ponieważ JBL TUNE 
115BT bezproblemowo przełączają się pomiędzy filmem na Twoim tablecie, a połączeniem 
na telefonie. Wyobraź sobie słuchawki, które ładują się szybko w 2 godziny, można je mieć 
w 3 różnych kolorach, posiadają płaski, nieplączący się kabel i są tak lekkie, że można je 
nosić godzinami. A jeśli dołożyć do tego jeszcze magnesy, które zapewniają, że słuchawki 
nie zwisają, gdy nie są używane, nieplączący się kabel oraz komfortową i ergonomiczną 
konstrukcję końcówek dousznych oraz opaski na szyję, z łatwością zobaczysz, dlaczego 
słuchawki JBL TUNE 115BT mogą stać się kluczowe w twoim codziennym życiu w miłości 
do muzyki.

Bezprzewodowe słuchawki douszne
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Specyfikacje techniczne:

	Rozmiar przetwornika: 
głośnik dynamiczny 8,6 mm

	Dynamiczne pasmo przenoszenia: 
20 Hz–20 kHz

	Efektywność: 102 dB SPL/1 kHz 1MW

	Czułość mikrofonu: -25 dBV/PA 1 kHz

	Impedancja: 16Ω

	Moc nadawania Bluetooth: < 4dBm

	Modulacja nadawania Bluetooth: 
GFSK/DQPSK/8DPSK

	Częstotliwość Bluetooth: 
2,402GHz–2,480GHz

	Wersja profilu Bluetooth: HFP V1.6, 
HSP V1.2, AVRCP V1.5, A2DP V1.2

	Wersja Bluetooth: V4.2

	Typ akumulatora zestawu 
słuchawkowego: Akumulator litowo-
jonowy (3,7V/160mAh)

	Zasilanie: 5V–1A

	Czas ładowania: <2 godz.

	Czas odtwarzania muzyki z włączonym 
Bluetooth: 8 godz.

	Masa: 19,02g

Cechy i korzyści  

JBL Pure Bass Sound
Przez ponad 70 lat firma JBL opracowała ten precyzyjny i imponujący dźwięk, który można 
znaleźć na wielkich wydarzeniach na całym świecie. Te słuchawki odtwarzają ten sam dźwięk 
JBL, wzmacniając potężny i głęboki bas.

8-godzinny czas pracy na baterii i szybkie ładowanie
Wbudowana bateria z ładowaniem przez port Micro USB zapewnia 8 godzin odtwarzania, a 
ponowne ładowanie zajmuje tylko 2 godziny lub 15 minut, kiedy chcesz naładować słuchawki 
na godzinę.

Połączenie wielopunktowe
Umożliwia bezproblemowe przełączanie z urządzenia Bluetooth® na inne. Możesz po prostu 
przełączyć się z oglądania filmu na tablecie na połączenie z telefonu, dlatego nigdy nie przeoczysz 
żadnego telefonu.

Magnes do mocowania przewodu
Sprawia, że słuchawki pozostają bezpieczne i komfortowe i nie plączą się wokół szyi, gdy z nich 
nie korzystasz.

3 przyciski zdalnego sterowania z mikrofonem
Ciesz się połączeniami bezprzewodowymi i zarządzaj muzyką bez dotykania telefonu.

Zawartość zestawu:
1 para słuchawek TUNE 115BT
3 rozmiary końcówek (S, M, L)
Kabel do ładowania
Karta z ostrzeżeniem
Karta gwarancyjna
QSG

Bezprzewodowe słuchawki douszne


