WAVE100
Helt trådløse ørepropper

Enkel, smart, hverdagsmoro!

Funksjoner

Fantastisk lyd, ingen problemer og ingen ledninger? Enkelt: JBL Wave 100TWS. Disse trådløse

JBL Deep Bass-lyd

hodetelefonene er drevet av JBL Deep Bass Sound, og farger dagen din med opptil 20 timers

20 timers kombinert avspillingstid

avspilling. Total frihet fra ledninger betyr håndfrie samtaler og full komfort. Sammenkoblet

Ett av ørene, eller begge

og uavhengig med dobbel tilkobling, musikk, samtaler og taleassistent kan kontrolleres fra

Håndfrie samtaler

ørepluggen, slik at du kan holde flyten gående. Nyt det hver dag!

Komfortabel passform
Lommevennlig

WAVE100
Helt trådløse ørepropper

Hva inneholder boksen?

Funksjoner og fordeler
JBL Deep Bass-lyd
Lyden av din siste konsert, kun for ørene dine. Gled deg over dyp bass drevet av drivere på 8 mm.
20 timers kombinert avspillingstid
Med 5 timer i øreproppene og 15 timer i boksen, kan JBL Wave 100TWS holde tritt med rytmen din
hele dagen.
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.
Håndfrie samtaler
Samtaler og lyd håndteres enkelt fra øreproppene, og det er også tilgangen til enhetens
stemmeassistent.
Komfortabel passform
JBL Wave 100TWS er ergonomisk utformet og passer skånsomt inn i ørene dine, selv etter timer
med lytteglede. Øreproppene i tre størrelser sikrer en perfekt forsegling for ekstra komfort og
lydklarhet.
Lommevennlig
De drar dit du drar. JBL Wave 100TWS er små og lette å ta inn og ut av etuiet, og får lett plass i
lommen.
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1 x JBL Wave 100TWS hodetelefoner
1 x ladeetui
1 x USB Type-C ladekabel
Ørepropper i 1 x 2 størrelser
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning /
sikkerhetsdatablad (S/i)

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 8 mm dynamisk driver
Strømforsyning: 5 V 1 A
Vekt: 46,3 g
Ørepropp: 5,1 g (10,2 g kombinert)
Ladeetui: 36,1 g
Øreproppenes batteritype: Litium-ion-batteri
(46 mAh / 3,7 V)
Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-batteri
(550 mAh / 3,7 V)
Ladetid: 2 timer fra tomt batteri
Musikkavspillingstid med BT på: opptil 5 t
Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 16 Ohm
Sensitivitet: 105,5 dB SPL @ 1 kHz
Maksimum SPL: 94 dB
Mikrofonens følsomhet: -11.3 dBV @ 1 kHz / Pa
Bluetooth-versjon: 5.0
Bluetooth-profilversjon: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2,4–2,4835 GHz
Bluetooth-senderens effekt: 10 dBm
Bluetooth-senderens modulasjon:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimal driftstemperatur: 45 °C
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