WAVE100

Volledig draadloze oordopjes

Gemakkelijk, slim, dagelijks plezier!

Functies

Wil je fantastisch geluid, zonder draden die in de weg zitten? De oplossing is simpel:

JBL Deep Bass-geluid

JBL Wave 100TWS. Met deze volledig draadloze oordopjes geniet je van JBL Deep Bass Sound,

20 uur gecombineerde weergave

tot wel 20 uur lang. Bel handsfree voor ultiem gemak. De oordopjes kunnen onafhankelijk

Een oor of allebei

worden gebruikt dankzij dual connect en worden direct gekoppeld zodra ze in je oor zitten.

Handsfree telefoongesprekken

Bedien je muziek, gesprekken en de stemassistent via het oordopje. Zorgeloos genieten!

Comfort-fit
Makkelijk mee te nemen

WAVE100

Volledig draadloze oordopjes

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
JBL Deep Bass-geluid
Beleef je laatste concert weer opnieuw. Geniet van een diepe bas die wordt aangedreven door 8mm
drivers.
20 uur gecombineerde weergave
De oordopjes gaan 5 uur mee, en nog eens 15 uur in de case. Zo geniet je de hele dag van je JBL
Wave 100TWS.
Een oor of allebei
Linkeroor, rechteroor, beide oren? Met Dual Connect kun je bellen of muziek luisteren, met één of
beide oordopjes. Je kunt één oordopje opladen terwijl je het andere gebruikt.
Handsfree telefoongesprekken
Gesprekken, geluid en de stemassistent bedien je eenvoudig via de oordopjes.
Comfort-fit
De ergonomisch gevormde JBL Wave 100TWS oordopjes voelen zelfs na uren luisteren comfortabel
aan voor je oren. De oordopjes in 3 maten zorgen voor een perfecte afsluiting, voor extra comfort en
een helder geluid.
Makkelijk mee te nemen
Je neemt ze overal mee naartoe. De JBL Wave 100TWS oordopjes zijn klein en licht, zowel in als uit
de oplaadcase, en passen gemakkelijk in je zak.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

1 x JBL Wave 100TWS oordopjes
1 x oplaadcase
1 x USB type-C oplaadkabel
1 x 2 maten oortjes
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x beknopte handleiding/
veiligheidsinformatieblad (S/i)

Technische specificaties:
Drivergrootte: 8 mm / 0,31" dynamische driver
Voeding: 5 V 1 A
Gewicht: 46,3 g / 0,102 lbs
Oorstuk: 5,1 g / 0,011 lbs per stuk
(10,2 g / 0,022 lbs gecombineerd)
Oplaadcase: 36,1 g
Batterijtype oordopjes: Lithium-ionbatterij
(46 mAh / 3,7 V)
Batterijtype oplaadcase: Lithium-ionbatterij
(550 mAh / 3,7 V)
Oplaadtijd: 2 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan: tot 5 uur
Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
Impedantie: 16 ohm
Gevoeligheid: 105,5 dBSPL@1 kHz
Maximale SPL: 94 dB
Gevoeligheid microfoon: -11,3 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth-versie: 5
Bluetooth profielversie: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2,4 – 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender: 10 dBm
Modulatie Bluetooth-zender:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maximale gebruikstemperatuur: 45°C
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