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Pure Bas, Draadloos.
Wij introduceren de JBL TUNE 215BT draadloze oordopjes met JBL Pure Bass-geluid. Dankzij 

de batterijduur van 16 uur kan deze draadloos JBL Pure Bass-geluid van topkwaliteit streamen 

en kun je handsfree telefoongesprekken voeren. Binnen in de premium behuizing bevinden 

zich 12,5 mm drivers die zorgen voor serieus basgeluid, terwijl de zachte, ergonomisch 

gevormde oordopjes voor een langdurig comfortabele luisterervaring zorgen. Daarnaast is de 

afstandsbediening met drie knoppen voorzien van een microfoon en een kabel die niet in de 

knoop raakt. Hiermee regel je je muziek en telefoontjes en kun je de stemassistent van je apparaat 

gebruiken. De multipunt-verbinding zorgt ervoor dat je nooit een oproep hoeft te missen, wat de 

JBL TUNE 215BT je dagelijkse partner maakt voor op het werk, thuis of onderweg.
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Draadloze oordopjes

Verpakkingsinhoud:
1 x TUNE 215BT koptelefoon

1 x oplaadkabel

1 x waarschuwingskaart

1 x garantiebewijs

1 x veiligheidsblad

1 x snelstartgids

Technische specificaties:
	Drivergrootte: 12,5 mm / 0,5" dynamische 

driver
	Voeding: 5 V 1 A
	Gewicht: 18,3 g / 0,04 lbs
	Hoofdtelefoon batterijtype: Lithium-ionbatterij 

(3.7 V / 130 mAh)
	Oplaadtijd: < 2 uur
	Afspelen muziek met BT aan: tot 16 uur
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Impedantie: 20 ohm
	Gevoeligheid: 118 dB SPL@ 1kHz 1mW
	Gevoeligheid microfoon: -25 dBV/Pa @1kHz
	Bluetooth-versie: 5
	Bluetooth profielversie: HFP 1.7, A2DP 1.3, 

AVRCP 1.6
	Frequentiebereik Bluetooth-zender:  

2,400 GHz – 2,4835 GHz
	Vermogen Bluetooth-zender: < 6 dBm
	Modulatie Bluetooth-zender: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C

Functies en eigenschappen 
JBL Pure Bass-geluid
Al meer dan 70 jaar heeft JBL het precieze en indrukwekkende geluid geproduceerd dat te vinden 
is op grote muzieklocaties wereldwijd. Deze oordopjes reproduceren datzelfde JBL-geluid met een 
bas die diep en krachtig is. 

Bluetooth 5.0  voor hoge kwaliteit
Stream je favoriete muziek in topkwaliteit dankzij Bluetooth 5.0.

Een batterij die 16 uur meegaat en snel kan worden opgeladen
Geniet van je muziek en neem 16 uur lang telefoongesprekken aan. Laad volledig op in 2 uur of 1 
uur extra met een laadbeurt van slechts 10 minuten.

Handsfree telefoongesprekken
Regel gemakkelijk je geluid en telefoontjes via je koptelefoon met de handige drieknops 
afstandsbediening met microfoon.

Platte kabel die niet in de knoop raakt
Een platte, duurzame kabel die niet in de knoop raakt.

Oordopjes met comfortabele pasvorm
De zachte, ergonomisch gevormde oordopjes stellen je in staat comfortabel van je muziek te 
genieten.

Multi-pointverbinding
Stelt je in staat om over te schakelen van een video op je tablet naar een telefoongesprek op je 
mobiele telefoon, zodat je nooit meer een oproep mist.

Stemassistent-ondersteund
Moeiteloze toegang tot de stemassistent van je smartapparaat vanaf de koptelefoon.


