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Modne słuchawki douszne oferujące wiernie odwzorowany dźwięk i 
nieograniczoną łączność.
Podróżuj tak jak chcesz w towarzystwie słuchawek i pozostawaj w ciągłym kontakcie 
bez wiązania się przewodami. JBL TUNE 220TWS zapewniają prawdziwą łączność 
bezprzewodową niezależnie od systemu i urządzenia przenośnego (Android czy iPhone). 
Doładuj słuchawki i kontynuuj podróż. Te ergonomiczne słuchawki douszne zapewniają 
19 godzin komfortowego odsłuchu w unikalnej technologii JBL Pure Bass Sound. Przełączaj 
się sprawnie między połączeniami, muzyką i asystentem głosowym. Możesz dopasować te 
niepowtarzalne słuchawki do swojego stylu, wybierając – oprócz metalicznego wykończenia 
i przyjemnej w dotyku powierzchni – jeden z wielu modnych kolorów, w tym klasyczną biel.
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Cechy i korzyści 
JBL Pure Bass
Słuchawki douszne JBL TUNE 220TWS nie mają w sobie nic przeciętnego – wyróżniają się 
jakością audio. Dzięki 12,5-milimetrowym przetwornikom z technologią JBL Pure Bass Sound 
oferują ogromną moc brzmienia.

Aż 19 godzin słuchania muzyki bez przerwy: dźwięk nigdy nie wygasa
Odnajdź swój klimat i pozostań w nim. Te słuchawki zapewniają do 3 godzin muzyki non-stop i 
kolejne 16 godzin dzięki mieszczącemu się w kieszeni etui łądującemu.

Pozostawaj w kontakcie bez przewodów
Żadnych plączących się przewodów – tylko Ty i Twoja muzyka, zawsze gdy jej zapragniesz – 
na urządzeniach z systemem Android lub iPhone’ach. Od muzyki bezprzewodowej po rozmowy 
telefoniczne – zawsze dostępne, gdy jesteś w ruchu.

Prosta obsługa w podróży
Przechodź z listy odtwarzania do połączenia lub asystenta głosowego bez pominięcia nuty. 
Wygodne przyciski na prawej i lewej słuchawce – do przełączania utworów, odtwarzania i 
wstrzymywania muzyki, poleceń głosowych i odbierania połączeń – zapewniają kontrolę na 
każdym etapie podróży.

Sprawne połączenia stereo w czasie rozmów
Odbieranie połączenia w połowie odtwarzanego utworu nie musi przerywać przyjemności. 
Przełączaj się w obie strony dzięki przyciskom na słuchawkach i odbieraj połączenia 
telefoniczne bez zakłóceń.

Podkręć swój styl
Może nie są zbyt duże, ale robią niemałe wrażenie eleganckim metalicznym wykończeniem i 
przyjemną w dotyku powierzchnią. Wybierz klasyczną biel lub wybierz spośród wielu modnych 
bądź tradycyjnych kolorów, które odpowiadają Twojemu stylowi.

Zaprojektowane z myślą o całodziennej pracy
Nie zechcesz ich wyjmować z uszu – a dzięki komfortowej, ergonomicznej konstrukcji nie musisz 
tego robić. Słuchawki JBL TUNE 220TWS stworzono tak, aby cieszyć się nimi cały dzień.

Eleganckie, wygodne etui ładujące
Żadnego detalu nie pozostawiono przypadkowi. Etui ładujące do modelu JBL TUNE220TWS 
jest tak samo precyzyjnie zaprojektowane, jak mieszczące się w nim słuchawki i ma kształt 
inspirowany kamieniem rzecznym, miękkie wykonanie i zakrzywione wieczko, które zapewnia 
szybki dostęp do słuchawek.

Zawartość zestawu:
Słuchawki JBL TUNE 220TWS

Kabel micro USB do ładowania

Etui ładujący

1 x karta gwarancyjna / ostrzegawcza (W / !)

1 x QSG / arkusz informacji o produkcie (S / i)

Specyfikacje techniczne:
		Rozmiar przetwornika: przetwornik 

dynamiczny 12 mm

		Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

		Efektywność: 105 dB SPL

		Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:  
98 dB SPL

		Czułość mikrofonu: -30 dBV przy 1 kHz/Pa

		Impedancja: 32 omy

		Moc nadawania Bluetooth: 11 dBm

		Modulacja nadawania Bluetooth: GFSK/ 
π/4DQPSK/ 8DPSK

		Częstotliwość Bluetooth: 2,402 GHz – 2,48 GHz

		Wersja profilu Bluetooth: A2DP 1.3,  
AVRCP 1.5, HFP 1.6

		Wersja Bluetooth: 5.0

		Typ akumulatora do słuchawek: Akumulator 
litowo-jonowy (20 mAh / 3,85 V)

		Typ akumulatora do etui ładującego: 
Akumulator litowo-jonowy (410 mAh / 3,85 V)

		Czas ładowania: < 2 h od wyczerpania

		Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją 
Bluetooth: 3 h

		Łączny czas odtwarzania muzyki z 
pokrowcem ładującym: 19 godzin

		Masa: 56 g
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