
Cechy
 Brzmienie JBL Pure Bass
 Prawdziwie bezprzewodowe
 Rozmowy w jakości stereo przez zestaw 

głośnomówiący 
 4 godziny odtwarzania dla końcówek 

dousznych + 12 godzin z etui ładującego
 Stylowy design w przystępnej cenie

Pure bass i zero kabli.

Bez kabli. Bez kłopotów. Przedstawiamy całkowicie bezprzewodowe słuchawki JBL TUNE 

120TWS. Zapewniają mocny dźwięk dzięki przetwornikowi 5,8 mm dostarczającemu dźwięk 

JBL Pure Bass w kolorowej konstrukcji. Końcówki połączone z eleganckim przenośnym etui 

ładującym zapewniają 16 godzin nieograniczonej radości z muzyki. Ich ergonomiczny kształt 

gwarantuje komfort przez dłuższy czas. Wyposażono je w intuicyjne i poręczne sterowanie, 

wygodnie umieszczone na każdej słuchawce i oferują one dostęp do Siri oraz Google Now 

za jednym kliknięciem.

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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Zawartość zestawu:
TUNE120TWS
Kabel do ładowania
Końcówki w 3 rozmiarach (S, M, L)
1 x karta gwarancyjna/karta informacyjna (W/!)
1 x skrócona instrukcja obsługi/karta 
charakterystyki (S/i)

Specyfikacje techniczne:
 Rozmiar przetworników: Przetwornik 

dynamiczny o średnicy 5,8 mm
 Czułość przetwornika przy 1 kHz/1 mW: 

96 dB
 Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
 Maksymalna moc wejściowa: 15 mW
 Impedancja: 14 omów
 Wersja Bluetooth: 4.2
 Moc nadajnika Bluetooth: 0~10 dBm
 Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, 

π/4 DQPSK i 8DPSK
 Częstotliwość Bluetooth: 

2,402 GHz – 2,480 GHz
 Profile Bluetooth: A2DP 1.3 AVRCP 1.5 

HFP 1.6
 Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy 

(85 mA/3,7 V)
 Czas ładowania: <2 godz. od pełnego 

rozładowania
 Czas odtwarzania muzyki przy włączonej 

komunikacji Bluetooth: 4 godz.
 Masa: 73 g

Cechy i korzyści 
Brzmienie JBL Pure Bass
Przetwornik 5,8 mm charakteryzujący się brzmieniem JBL Pure Bass zapewnia mocne „uderzenie”.

Prawdziwie bezprzewodowe
Odkryj wolność bez krępujących kabli, kiedy jesteś w ruchu. Słuchaj muzyki, rozmawiaj i ćwicz bez 
obaw, że poplączesz kable.  

Rozmowy w jakości stereo przez zestaw głośnomówiący
Nigdy nie przegapisz rozmowy podczas dojazdu do pracy lub ćwiczeń dzięki intuicyjnemu sterowaniu 
połączeniami stereo przez zestaw głośnomówiący i przyciskom wygodnie rozmieszczonym na 
słuchawkach. Za jednym naciśnięciem przycisku możesz łączyć się z Siri lub Asystentem Google.

4 godziny odtwarzania dla końcówek dousznych + 12 godzin z etui ładującego
Twoje potrzeby są spełniane przez cały dzień. A jeśli to nie wystarczy, możesz podłączyć końcówki 
douszne do eleganckiego przenośnego etui ładującego na zaledwie 15 minut, aby cieszyć się 
dodatkową godziną ich pracy.

Stylowy design w przystępnej cenie
Wybierz jeden z wyrazistych kolorów, aby pokazać, że poważnie traktujesz swój styl.

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe


