
Cechy
 Brzmienie JBL Deep Bass

 Łącznie 20 godzin odtwarzania

 Jedno lub oboje uszu

 Rozmowy przez zestaw głośnomówiący

 Komfortowe dopasowanie

 Mieszczą się w kieszeni

Proste i inteligentne, do słuchania na co dzień!
Wspaniałe brzmienie, bez kabli i zbędnych gadżetów? To proste: JBL Wave 100TWS. Te 

prawdziwie bezprzewodowe słuchawki ubarwią Twój dzień dzięki technologii JBL Deep Bass 

Sound z możliwością słuchania przez nawet 20 godzin. Pełen komfort i swoboda – brak 

kabli oraz możliwość odbierania połączeń bez użycia rąk. Funkcja Dual Connect umożliwia 

natychmiastowe i niezależne parowanie zaś możliwość słuchania muzyki, odbierania połączeń 

oraz korzystania z asystenta głosowego za pomocą przycisku na słuchawce sprawia, że nawet 

na chwilę nie zgubisz rytmu. Radość z muzyki każdego dnia!

Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
WAVE100
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Zawartość zestawu:
1 x słuchawki JBL Wave 100TWS
1 x etui ładujące
1 x kabel do ładowania USB typu C
1 x 2 wkładki douszne w różnych rozmiarach
1 x karta gwarancyjna/karta informacyjna (W/!)
1 x skrócona instrukcja obsługi / karta 
charakterystyki (Si/)

Specyfikacje techniczne:
	Wielkość przetwornika:  

przetwornik dynamiczny 8 mm
	Zasilanie: 5 V, 1 A
	Waga: 46,3 g
	Słuchawka: 5,1 g każda (łącznie 10,2 g)
	Etui ładujące: 36,1 g
	Typ akumulatora słuchawek: Akumulator 

litowo-jonowy (46 mAh/3,7 V)
	Typ akumulatora etui ładującego: Akumulator 

litowo-jonowy (550 mAh/3,7 V)
	Czas ładowania: 2 godziny od całkowitego 

rozładowania
	Czas odtwarzania muzyki z wł. BT: do 5 godz.
	Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
	Impedancja: 16 omów
	Czułość: 105,5 dB SPL przy 1 kHz
	Maks. SPL: 94 dB
	Czułość mikrofonu: -11,3 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: 

2,4–2,4835 GHz
	Moc nadajnika Bluetooth: 10 dBm
	Modulacja nadajnika Bluetooth:  

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

Cechy i korzyści   
Brzmienie JBL Deep Bass
Koncertowe brzmienie tylko dla Twoich uszu. Ciesz się głębokim brzmieniem basów dzięki 
8-milimetrowym przetwornikom.

Łącznie 20 godzin odtwarzania
Słuchawki JBL Wave 100TWS oferują 5 godzin słuchania oraz dodatkowe 15 godzin w etui, 
by towarzyszyć Ci przez cały dzień.

Jedno lub oboje uszu
Lewe ucho, prawe ucho, oboje uszu? Funkcja Dual Connect zapewnia moc, która pozwala na 
bezproblemowe słuchanie muzyki lub prowadzenie rozmów za pomocą jednej lub obu słuchawek. 
Natomiast żywotność akumulatora dotrzymuje Ci tempa, gdyż możesz ładować jedną słuchawkę 
i jednocześnie korzystać z drugiej.

Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Łatwe sterowanie dźwiękiem oraz odbieranie połączeń na słuchawce oraz dostęp do asystenta 
głosowego.

Komfortowe dopasowanie
Dzięki ergonomicznemu kształtowi, słuchawki JBL Wave 100TWS wygodnie leżą w uszach nawet 
po wielu godzinach słuchania. Końcówki w 3 rozmiarach doskonale izolują dźwięk, zapewniając 
komfort oraz wyraziste brzmienie. 

Mieszczą się w kieszeni
Zabierz je wszędzie ze sobą. Małe i lekkie słuchawki JBL Wave 100TWS z łatwością mieszczą się w 
kieszeni – z etui i bez.
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