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Pure Bass. Null kabler.
Fordyp deg i musikken. Enten du lytter til musikk eller tar telefonsamtaler, er det ingen ledninger 

som holder deg tilbake. Bare ha på deg JBL TUNE 125TWS-øreproppene for å begynne å føle 

lyden, siden de umiddelbart kobler seg til enheten din så fort du tar dem ut av etuiet. Dobbel 

tilkobling lar deg når som helst bruke enten den ene eller den andre, eller begge øreproppene. 

Favorittartistene dine låter fantastisk takket være JBL Pure Bass. Med opptil 32 timers batterilevetid 

og komfortabel passform, kan du holde musikken gående hele dagen og natten. Velg fra det 

utrolige fargeutvalget for å finne de trådløse øreproppene som passer din personlige stil.
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Hva inneholder boksen?
JBL TUNE 125TWS 

Øreplugger i 3 størrelser (S, M, L)

Type-C USB-ladekabel

Ladeetui

1 x garanti / advarsel (W/!)

1 x hurtigstartveiledning / sikkerhetsdatablad (S/i)

Tekniske spesifikasjoner
	Driver-størrelse: 5,8 mm dynamisk driver
	Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
	Sensitivitet: 96 dB SPL @ 1 kHz 1 mW
	Maksimum SPL: 96 dB
	Mikrofonens følsomhet: -38 dBV / Pa @ 1 kHz
	Impedans: 14 Ohm
	Bluetooth-senders effekt: <12 dBm
	Bluetooth-senders modulasjon: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-frekvens: 2,402–2,480 GHz
	Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3, 

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

(85 mAh / 3,7 V DC)
	Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-batteri 

(850 mAh / 3,7 V DC)
	Strømforsyning: 5 V / 1,0 A
	Ladetid (øreplugger og ladeetui): < 2 timer fra 

utladet
	Musikkavspillingstid med BT på: opptil 8 timer
	Vekt: 73 g

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

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. Opplev total frihet uten ledninger med True Wireless JBL TUNE 125TWS-ørepropper.

Lytt lengre
Med opptil 32 timers batterilevetid, kan du lytte hele dagen og natten. Hold din egen private konsert 
gående så lenge du orker. 

Rask paring
Ingen ventetid. Straks du tar øreproppene ut av etuiet, pares de med ett trykk med Android-
enheten. Etter paring kan andre enheter oppdages også når de ikke er paret. Nyt utrolig JBL-lyd på 
en sømløs måte.

Ett av ørene, eller begge
Det venstre øret, det høyre øret, eller begge? Dobbel tilkobling gir deg muligheten til å nyte musikk 
eller ringe med enten den ene eller andre, eller begge øreproppene, helt sømløst. Og batterilevetiden 
holder tritt med deg, siden du kan lade den ene øreproppen samtidig som du bruker den andre.

Finn din stil
Hva fungerer for deg? Med et bredt fargeutvalg vil du være i stand til å finne et perfekt par med 
JBL TUNE 125TWS-ørepropper som passer nøyaktig med hvem du er, enten du liker å gå i ett med 
omgivelsene eller å skille deg ut.
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