
Funktsioonid
Juhtmevaba Bluetooth voogedastus 

JBL Pure Bass heli

Käed-vabad kõned

Aku kestvus 16 h | 2 h laadimisaeg ja 
kiirlaadimine (5 min = 1 h

Kerge, mugav ja kokkuvolditav disain
Mitmepunktiline ühendus 

Küsi Sirilt või Google Now’lt

Korralik bass igal ajal.

JBL TUNE500BT kõrvaklappidega saad kuni 16 tundi järjest muretult võimsat heli nautida. 

Kõrvaklappe on lihtne kasutada ja 32 mm JBL kõlarielemendid ning JBL Pure Bass heli 

tähendavad, et suurepärane heli on alati saadaval. Kui Sulle muul seadmel videot 

vaadates kõne tuleb, lülitub JBL TUNE500BT sujuvalt mobiiltelefonile ümber. JBL 

TUNE500BT kõrvaklapid on Bluetooth-toega ja mugavad ning võimaldavad Siri või Google 

Now’ga ühenduda ilma mobiilseadet kasutamata. JBL TUNE500BT kõrvaklapid on 

saadaval 4 erksas värvis ja neid on mugav kaasas kanda – „ühenda ja kasuta“ lahendus 

võimaldab Sul muusikat nautida alati, kui soovid.

Juhtmevabad kõrvaklapid
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Mis on karbis?

 TUNE500BT

1 laadimisjuhe

1 garantiileht/ hoiatusleht 

1 kiirjuhend/ohutuskaart 

Tehnilised näitajad:

 Kõlarielemendi suurus: 32 mm dünaamiline
  kõlarielement 

 Sagedusala: 20 Hz – 20k Hz  	 

 Bluetooth signaali võimsus: < 4 dBm

	Bluetooth signaali modulaator: 
  GSFK, π/4 DQPSK, 8DPSK

	Bluetoothi sagedus: 2.402 – 2.480GHz

	Bluetoothi profiil: BT 4.1, A2DP v1.2, 
  AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2

	Aku: liitiumioonpolümeer (3,7 V,
  300 mAh)

 Laadimisaeg: 2 tundi

	Muusika mängimine, kui Bluetooth on

  sisse lülitatud: 16 tundi

  Kaal: 155 g

Funktsioonid ja omadused 
Juhtmevaba Bluetooth voogedastus
Edasta nutitelefonist või tahvelarvutist kvaliteetset heli ilma segavate juhtmeteta.

JBL Pure Bass heli
Kõrvaklappidel on legendaarse kvaliteediga JBL Pure Bass heli, mida võib kuulda suurtes 
saalides üle kogu maailma.

Käed-vabad kõned
Mugava 1 nupu ja mikrofoniga juhtimispuldi abil saad reguleerida heli ja hallata kõnesid otse 
kõrvaklappidest.

Aku kestvus 16 h | 2 h laadimisaeg ja kiirlaadimine (5 min = 1 h)
Kõrvaklappidega saad juhtmevabalt muusikat nautida 16 tundi ning aku taas täis laadida vaid 
2 tunniga. Kiire 5-minutiline laadimine annab muusika kuulamiseks lisatunni.

Kerge, mugav ja kokkuvolditav disain
Kõrvaklapid on valmistatud kergest materjalist ning nende pehmed kõrvapadjad ja polsterdatud 
peatugi tagavad mugava kasutamise ka pikema aja vältel. Kokkuvolditav disain tähendab, et 
kõrvaklappe on mugav kaasas kanda igal pool, kus muusikat kuulata soovid.

Mitmepunktiline ühendus
Alati mugav ühelt Bluetooth® seadmelt teisele lülituda. Kui vaatad tahvelarvutist videot, saad 
mugavalt mobiiltelefonile ümber lülituda, et ühtegi kõnet maha ei magaks.

Küsi Sirilt või Google Now’lt
Siri või Google Now on vaid nupuvajutuse kaugusel:  aktiveeri häälassistent, vajutades 
mitmefunktsioonilist nuppu

Juhtmevabad kõrvaklapid




