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Alltid tilkoblet, alltid trådløs.
Bli ett med musikken din og verden. Uten ledninger som holder deg igjen, kan du virkelig glede 

deg over favorittmusikken med JBL Pure Bass. JBL TUNE 225TWS-ørepluggene gir deg straks 

sømløs tilkobling til musikk og telefonoppringninger. Du bare åpner etuiet for å spille musikken 

mens JBL TUNE 225TWS-øreproppene straks kobler seg til enheten, og Dual Connect gir tilgang 

til en av øreproppene, eller begge. Få mer lyttetid og komfort med opptil 25 timers batteritid. 

Skaff deg JBL TUNE 225TWS-øreproppene som passer stilen din, og velg mellom forskjellige 

farger.
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Hva inneholder boksen?
JBL TUNE 225TWS

Type-C USB-ladekabel

Ladeetui

1 x garanti/advarsel (W/!)

1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (S/i)

Tekniske spesifikasjoner
	Driverstørrelse: 12 mm dynamisk driver
	Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
	Sensitivitet: 105 dB SPL
	Maksimum SPL: 98 dB
	Mikrofonens følsomhet: -30 dBV @ 1 kHz / Pa
	Impedans: 32 Ohm
	Bluetooth-senders effekt: <12 dBm
	Bluetooth-senders modulasjon: GFSK/ 

π/4DQPSK/ 8DPSK
	Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz
	Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3, 

AVRCP 1.5, HFP 1.7
	Bluetooth-versjon: 5.0
	Ørepluggenes batteritype: Litium-ion-batteri 

(22 mAh / 3,85 V)
	Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-batteri 

(410 mAh / 3,85 V)
	Strømforsyning: 5 V 1,0 A
	Ladetid: <2 timer fra tomt batteri
	Musikkavspillingstid med BT på: opptil 5 t
	Spilletid med ladeetui: opptil 25 t
	Vekt: 57 g

Funksjoner og fordeler 
Føl bassen
JBL har kjørt lyd på festivaler og konserter rundt om i verden i mange tiår. La JBL gjøre din verden 
levende med utrolig Pure Bass-lyd nå.

Frihet fra kabler
Ledninger som floker seg i bager, som fester seg i jakker eller som setter seg fast i håret kan 
komme i veien. Få total frihet uten ledninger med True Wireless JBL TUNE 225TWS-ørepropper.

Lytt lengre
Med opptil 25 timers batteritid kan du bruke ørepluggene hele dagen og natten lang. Hold din egen 
private konsert gående så lenge du vil.

Ett av ørene, eller begge
Det venstre øret, det høyre øret, eller begge? Kraften til Dual Connect gir deg valget mellom å 
nyte musikken eller ringe med enten den ene, den andre eller begge øreproppene, helt sømløst. 
Og batterilevetiden vil kunne holde tritt med deg, siden du kan lade den ene øreproppen mens du 
bruker den andre.

Hurtig paring
Takket være Fast Pair levert fra Google, vil din Tune 225TWS koble seg til din Android-enhet i det 
øyeblikket du tar dem ut av esken. Du kan også enkelt pare flere enheter ved å trykke på enhetenes 
skjermer.

Finn stilen
Hva fungerer for deg? Med seks fargevalg finner du glatt de perfekte ørepluggene som matcher 
deg helt som du er.

Smart og hendig ladeetui
Ingen detalj er oversett. Ladeetuiet til JBL TUNE 225TWS har en like gjennomtenkt utforming som 
ørepluggene den oppbevarer. Fasongen er inspirert av en rullestein med en myk hoveddel og et 
rundt lokk som spretter opp for kjapp tilgang til ørepluggene.
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