
Functies
 JBL Pure Bass-geluid

 Volledig draadloos

 Handsfree bellen in stereo 

 4 uur afspeeltijd voor oordopjes + 
12 uur voor oplaadhoes

 Betaalbaar stijlvol ontwerp

Pure bas, geen kabels.

Geen kabels. Geen gedoe. Maak kennis met de volledig draadloze JBL TUNE 120TWS. 

Krachtig geluid dankzij een 5,8 mm driver met JBL Pure Bass-geluid en een kleurrijk 

design. De oordopjes en de elegant ontworpen draagbare oplaadhoes bieden samen 

16 uur onbeperkt genieten van muziek. De ergonomische vorm zorgt voor langdurig comfort. 

Uitgerust met intuïtieve en handige bediening op een handige plek op elk oordopje, inclusief 

toegang tot Siri en Google Now met één klik.

Volledig draadloze in-ear hoofdtelefoons
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Verpakkingsinhoud:
TUNE120TWS
Oplaad case
3 maten oordopjes (S, M, L)
1 x garantie / waarschuwing (W/!)
1 x snelstartgids/veiligheidsinformatieblad (S/i)

Technische specificaties:
 Maat van driver: 5,8 mm dynamische driver
 Driver-gevoeligheid op 1 kHz / 1 mW: 96 dB
 Dynamisch frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
 Maximaal ingangsvermogen: 15 mW
 Impedantie: 14 ohm
 Bluetooth-versie: 4.2
 Vermogen Bluetooth-zender: 0~10 dBm
 Modulatie Bluetooth-zender: GFSK π / 4 

DQPSK en 8DPSK
 Bluetooth-frequentie: 2,402 GHz – 2,48 GHz
 Bluetooth-profielen: 

A2DP 1.3 AVRCP 1.5 HFP 1.6
 Type batterij: Lithium-ionbatterij 

(85 mA / 3,7 V)
 Oplaadtijd: <2 uur vanaf leegstand
 Afspelen muziek met BT aan: 4 uur
 Gewicht: 73 g

Functies en eigenschappen  

JBL Pure Bass-geluid
De 5,8 mm driver met JBL Pure Bass-geluid geeft al je afspeellijsten een krachtige boost.

Volledig draadloos
Ontdek de vrijheid van een draadloze manier van leven onderweg. Luister nu naar muziek, beheer je 
telefoontjes of ga sporten zonder dat je ooit verstrikt raakt.  

Handsfree bellen in stereo
Mis nooit een telefoontje op weg naar het werk of tijdens het sporten dankzij intuïtieve bediening voor 
handsfree bellen in stereo en handig geplaatste knoppen op de hoofdtelefoons. Verbind met één druk 
op de knop met Siri of Google Assistent.

4 uur afspeeltijd voor oordopjes + 12 uur voor oplaadhoes
Jouw luisterbehoeften komen vanaf het begin tot het einde van de dag volledig tot hun recht. En als 
dat nog niet genoeg is, plaats je de oordopjes 15 minuten in de elegant ontworpen oplaadhoes voor 
1 uur extra luistertijd.

Betaalbaar stijlvol ontwerp
Meerdere, levendige kleuren laten zien dat jij jouw stijl net zo serieus neemt als je muziek.

Volledig draadloze in-ear hoofdtelefoons


