
Cechy
 Brzmienie JBL Pure Bass

 6 godzin pracy na akumulatorze 

 Rozmowy przez zestaw głośnomówiący

 Nieplączący się płaski kabel

 Wygodne i dopasowane wkładki douszne

Potężne brzmienie Pure Bass. Teraz w wersji przenośnej.

Przedstawiamy bezprzewodowe słuchawki douszne JBL TUNE 205BT, oferujące brzmienie 

JBL Pure Bass. Słuchawki za sprawą wbudowanego akumulatora, który zapewnia działanie 

nawet przez 6 godzin, umożliwiają bezprzewodową obsługę technologii JBL Pure Bass 

oraz możliwość obsługi bez wyciągania telefonu z kieszeni. W wysokiej klasy obudowie 

umieszczono parę przetworników o rozmiarze 12,5 mm generujących potężne niskie 

tony, natomiast miękkie, ergonomicznie ukształtowane wkładki douszne pozwalają na 

komfortowe słuchanie przez długie godziny. Ponadto pilot z jednym przyciskiem umożliwia 

kontrolowanie odtwarzania muzyki, a także odbieranie połączeń w drodze za pomocą 

wbudowanego mikrofonu, dzięki czemu słuchawki JBL TUNE 100BT to codzienny towarzysz 

w pracy, w domu i w drodze.

Bezprzewodowe słuchawki douszne
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Zawartość zestawu:
1 para słuchawek TUNE205BT
1 x kabel do ładowania
1 x karta informacyjna
1 x karta gwarancyjna
1 x arkusz bezpieczeństwa
1 x pilot QSG

Specyfikacje techniczne:
  Rozmiar przetworników: 12,5 mm

  Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

  Czułość: 100 dB SPL/1 mw

  Maksymalne ciśnienie akustyczne: 
106 dB przy 1 kHz

  Czułość mikrofonu przy 1 kHz/dB V/pa: -21

  Impedancja: 32 Ω

  Moc nadajnika Bluetooth: 0~4 dBm

  Modulacja nadajnika Bluetooth: 
GFSK, DQPSK, 8-DPSK

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

  Profile Bluetooth: HFP v1.5, HSP v1.2, 
A2DP v1.2, AVRCP v1.5

  Wersja Bluetooth: V4.0

  Rodzaj akumulatora: GSP051230 01

  Polimerowy akumulator litowo-jonowy: 
3,7 V, 120 mAh

  Czas ładowania: <2 godz.

  Czas odtwarzania muzyki przy włączonej 
komunikacji Bluetooth: >6 godz.

  Czas rozmów z włączoną komunikacją 
Bluetooth: >6 godz.

  Masa (g): 16,5 g

Cechy i korzyści 
Brzmienie JBL Pure Bass
Od ponad 70 lat fi rma JBL projektuje systemy tworzące precyzyjny i imponujący dźwięk w 
dużych obiektach na świecie. Te słuchawki odtwarzają to samo brzmienie JBL, wytwarzając 
głębokie i potężne niskie tony. 

6 godzin pracy na akumulatorze 
Ciesz się ulubioną muzyką i prowadź rozmowy telefoniczne przez 6 godzin. Czas ładowania nie 
przekracza 2 godzin.

Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Łatwo kontroluj dźwięk i obsługuj połączenia za pomocą słuchawek, korzystając z wygodnych 
trzech przycisków sterujących i mikrofonu.

Nieplączący się płaski kabel
Płaski kabel, który jest wytrzymały i nie splącze się w węzły.

Wygodne i dopasowane wkładki douszne
Miękkie, ergonomicznie ukształtowane wkładki douszne zapewniają pełny komfort podczas 
słuchania muzyki

Bezprzewodowe słuchawki douszne


