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Alt du føler er musikken
Takle dagen én sang om gangen med JBL Tune Flex. Ekte trådløse ørepropper gir deg 32 

timer med eksepsjonell JBL Pure Bass-lyd, mens det ergonomiske og vannavstøtende 

designet gir deg komfort hele dagen i all slags vær. Et enkelt trykk lar deg administrere og nyte 

perfekte samtaler hvor som helst, uten omgivelseslyder. Og med aktiv støyreduksjon og Smart 

Ambient-teknologi, velger du om du vil lukke verden ute eller engasjere deg i omgivelsene 

dine. Det åpne designet sikrer komfort hele dagen lang og naturlig lydbevissthet. Det beste av 

alt er at JBL-hodetelefoner-appen lar deg tilpasse hele lytteopplevelsen. Hold kontakten med 

verdenen din, på din måte.

Ekte trådløse og støyreduserende hodetelefoner
TUNE FLEX
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Algemene specificaties:
	Driverstørrelse: 12 mm dynamisk driver
	Strømforsyning: 5 V 1 A
	Ørepropp: 4,8 g per enhet, 9,6 g kombinert)
	Ladeetui: 38,6 g
	Øreproppens dimensjoner (høyde x bredde x dybde): 

34,9 x 20,5 x 20,2 mm
	Mål ladeetui (høyde x bredde x dybde): 47,0 x 51,5 x 

29,3 mm
	Type øreproppbatteri: Litium-ion-polymer (55 mAh, 3,85 V)
	Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-polymer 

(570 mAh, 3,85 V)
	Ladetid: <2 timer fra tomt batteri
	Taletid: 4,5 timer
	Musikkavspilling med BT på og ANC av: opptil åtte timer
	Musikkavspillingstid med BT på og ANC på: opptil 6 timer
	Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
	 Impedans: 32 Ohm
	Følsomhet: 110 dB SPL ved 1 kHz
	Maksimum SPL: 95 dB
	Mikrofonens følsomhet: -38 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: <11 dBm
	Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
	Maksimal driftstemperatur: 45 °C
	 IP-klassifisering: IPX4

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Tune Flex hodetelefoner
1 x ladeetui
1 x USB Type-C-ladekabel
1 x åpen ørepropp
Forseglende ørepropper i 1 x 3 størrelser
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (S/i)

Funksjoner og fordeler
JBL Pure Bass-lyd
Smart designede 12 mm drivere som er forbedret med punktformkonstruksjon, leverer 
JBLs Pure Bass-lyd slik at du føler hver eneste pulserende takt.

Aktiv støyreduksjon med Smart Ambient 
Hør mer av det du ønsker og mindre av det du ikke ønsker. Aktiv støyreduserende teknologi 
med to mikrofoner lar deg minimere lyddistraksjoner. Med Ambient Aware kan du når som 
helst stille inn omgivelseslydene slik at du føler deg tryggere når du er ute i verden, mens 
TalkThru lar deg stoppe for en rask prat uten å måtte ta av deg hodetelefonene.

4 mikrofoner for perfekte samtaler
Nyt problemfrie, håndfrie samtaler i stereo. Tune Flex er utstyrt med 4 mikrofoner, så du 
vil alltid bli hørt med perfekt klarhet. Ikke nøl med å ta i mot eller ringe tilbake. Og med 
VoiceAware kan du velge hvor mye av din egen stemme du vil høre ved å kontrollere 
mengden mikrofonlyd som sendes tilbake til øreproppene dine.

Opptil 32 timers batteritid 
Gå aldri glipp av ett taktslag med 32 (8+24) timers batterilevetid, eller 6 timer pluss 18 
timer når støyreduksjon er aktivert. Trenger du et løft? Hurtiglading i bare ti minutter for å få 
nok to hele timer spilletid.

Svettesikkert og vannbestandig
Ikke bli hindret av dårlig vær. Takket være IPX4-vannbestandighet og svettebestandighet, er 
det ikke en treningsøkt eller nedbør Tune Flex ikke kan håndtere.

Passform og komfort hele dagen
Aldri vær uten musikken din. Det åpne designet sikrer komfort uten trykk og med naturlig 
lydbevissthet. Ekstra forseglingspropper i 3 størrelser, sammen med Sealing Ear Tip-
modusen i appen, lar deg skape miljøvennlig lydforsegling uten å gå på akkord med det 
lette, elegante designet på disse øreproppene.

Appen JBL Headphones
JBL Headphones-appen lar deg nyte musikken din på din måte. Tilpass lytteopplevelsen og 
berøringskontrollbevegelsene, finn øreproppene dine, kontroller støy i omgivelsene og Smart 
Audio & Video-modusene. Last ned appen gratis og oppdag hvor mye mer du kan gjøre.
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