WAVE300
Ekte trådløse ørepropper

Din musikk og din verden – endelig sammen.
Hold deg på toppen. JBL Wave 300TWS-ørepropper gir deg musikk mens du holder
kontakten med omgivelsene dine uten ledninger som holder deg tilbake. Nyt 26 timer
med kraftig lyd beriket med JBL Deep Bass. Hold kontakten på farten med stereosamtaler
uten irriterende bakgrunnsstøy. Administrer lyd og håndfrie samtaler fra én av øreproppene
eller begge, takket være praktiske berøringskontroller. Ergonomisk designet, passer «stickdesignet» tett og diskré i ørene dine for å holde deg komfortabel og tilkoblet hele dagen,
slik at du aldri går glipp av en tone – eller en samtale.

Funksjoner
JBL Deep Bass-lyd
Komfortabel passform med åpen
øre-design
Opptil 6 timer avspilling pluss 20 i etuiet
med hurtiglading
Håndfrie samtaler i stereo
Dobbel tilkobling
Klar for action
Støtter berøringskontroll og taleassistent

WAVE300
Ekte trådløse ørepropper

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

JBL Deep Bass-lyd
En kraftig 12 mm driver leverer JBL Deep Bass-lyd slik at du ikke bare hører musikken,
du føler den.

1 x JBL Wave 300TWS-hodetelefoner
1 x ladeetui
1 x USB Type-C-ladekabel
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (S/i)

Komfortabel passform med åpen øre-design
Den ergonomiske passformen holder seg tett og sikker for å holde deg komfortabel og tilkoblet hele
dagen, mens den åpne designen øker bevisstheten rundt omgivelsene dine.
Opptil 6 timer avspilling pluss 20 i etuiet med hurtiglading
Gå aldri glipp av en rytme med 26 timers kombinert spilletid (og 6 timer i ørepluggene). Eller, når
du trenger en rask oppladning, kan du hurtiglade enda en times spilletid på bare 15 minutter og full
lading på 2 timer.
Håndfrie samtaler i stereo
Wave 300TWS-øreproppene med enkel mikrofon eliminerer bakgrunnsstøy slik at du kan nyte
samtaler med stereokvalitet mens du er på farten. Styr lyd og ta anrop enkelt og håndfritt, direkte
fra øreproppene!
Dobbel tilkobling
Du kan enkelt skifte mellom mono og stereo når som helst i venstre, høyre eller begge øreproppene
mens du ringer, nyter musikk eller snakker med stemmeassistenten din.
Klar for action
Den praktiske, regnbestandige IPX2-certified designen til JBL Wave 300 TWS-ørepropper betyr at
du kan nyte musikken din når som helst – enten det regner eller er solskinn.
Støtter berøringskontroll og taleassistent
Bekvemmelighet for hånden. Aktiver alle lydfunksjonene til JBL Wave 300TWS enkelt med
berøringskontroll og få tilgang til enhetens taleassistent direkte fra øreproppene.
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Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 12 mm dynamisk driver
Strømforsyning: 5 V 1 A
Ørepropp: 3,85 g per enhet (7,7 g kombinert)
Ladeetui: 36 g
Type øreproppbatteri: Litium-ion-polymer
(40 mAh, 3,85 V)
Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-polymer
(500 mAh, 3,8 V)
Ladetid: < 2 timer fra tomt batteri
Musikkavspillingstid med BT på: opptil 6 t
Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 32 Ohm
Følsomhet: 105 dB SPL ved 1 kHz
Maksimum SPL: 95 dB
Mikrofonens følsomhet:
-38 ± 2 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon: 5.2
Bluetooth-profilversjon: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens effekt: <12 dBm
Bluetooth-senderens modulasjon:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimal driftstemperatur: 45 °C
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