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Pełny bas przez cały dzień.

Słuchawki JBL Tune 510BT pozwalają na bezprzewodowe przesyłanie dźwięku z brzmieniem 

JBL Pure Bass. Te łatwe w obsłudze słuchawki zapewniają do 40 godzin czystej przyjemności 

słuchania muzyki na jednym ładowaniu oraz dodatkowe 2 godziny działania akumulatora po 

zaledwie 5 minutach ładowania za pomocą kabla do ładowania USB typu C. A jeśli podczas 

oglądania filmu na innym urządzeniu otrzymasz połączenie przychodzące, słuchawki JBL 

Tune 510BT automatycznie przełączą się na Twój telefon. JBL Tune 510BT to doskonałe 

połączenie wygody użytkowania i łączności Bluetooth 5.0. Jednocześnie słuchawki pozwalają 

na korzystanie z asystentów Siri i Google bez użycia urządzenia mobilnego. Słuchawki JBL 

Tune 510BT są dostępne w wielu atrakcyjnych kolorach i posiadają nieplączący się płaski 

przewód. Lekka, składana konstrukcja zapewnia przy tym niezwykłą wygodę użytkowania, 

która wzbogaci każdy aspekt Twojego życia o wysokiej jakości wrażenia odsłuchowe.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne
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Zawartość zestawu:
Tune 510BT
1 x kabel do ładowania USB typu C 
1 x karta gwarancyjna / karta informacyjna 
1 x skrócona instrukcja obsługi 

Specyfikacje techniczne:
	Wielkość przetwornika: przetwornik 

dynamiczny 32 mm
	Zasilanie: 5 V, 1 A
	Waga: 160 g
	Typ akumulatora słuchawek: Akumulator 

litowo-jonowy (3,7 V / 450 mAh)
	Czas ładowania: 2 godz.
	Czas odtwarzania muzyki z włączonym 

modułem Bluetooth: do 40 godz.
	Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
	Impedancja: 32 omy
	Czułość: 103,5 dB SPL przy 1 kHz / 

1 mW
	Maks. SPL: 95 dB
	Czułość mikrofonu: -29 dBV przy 1 kHz/Pa
	Wersja Bluetooth: 5.0
	Wersja profilu Bluetooth: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Zakres częstotliwości nadajnika 

Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Moc nadajnika Bluetooth: < 8 dBm
	Modulacja nadajnika Bluetooth: 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
	Maksymalna temperatura pracy: 45°C

Cechy i korzyści  
Brzmienie JBL Pure Bass
Słuchawki cechuje znane na całym świecie, renomowane brzmienie JBL Pure Bass.

Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie danych przez Bluetooth 5.0
Bezprzewodowo przesyłaj strumień audio wysokiej jakości ze swojego smartfona — bez 
niepotrzebnych kabli.

Do 40 godzin działania akumulatora i szybkie ładowanie (5 min = 2 godziny)
Ładowanie za pomocą wygodnego kabla USB typu C trwa zaledwie 2 godziny i pozwala na 
korzystanie ze słuchawek przez 40 godzin. Co więcej, krótkie 5-minutowe ładowanie wystarczy, 
aby słuchać muzyki przez dodatkowe 2 godziny.

Połączenia wielopunktowe
Pozwala na łatwe przełączanie się z jednego urządzenia wyposażonego w technologię Bluetooth® 
na inne. W łatwy sposób możesz przełączyć się z filmu odtwarzanego na tablecie na połączenie 
przychodzące na Twój telefon komórkowy — już nigdy więcej nie przegapisz rozmowy.

Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Łatwo kontroluj dźwięk i obsługuj połączenia za pomocą słuchawek, korzystając z wygodnych 
przycisków na nauszniku.

Lekka, składana konstrukcja wygodna w użyciu
Dzięki zastosowaniu lekkich materiałów oraz miękkich wkładek i wyściółki pałąka słuchawki 
nadają się do noszenia przez długi czas z maksymalną wygodą. Co więcej, składana konstrukcja 
pozwala zabrać słuchawki ze sobą w każde miejsce i o każdej porze.

Dostęp do Siri lub Asystenta Google
Siri lub Asystent Google są dostępne na każde zawołanie: wystarczy wcisnąć wielofunkcyjny 
przycisk.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne


