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Det eneste, du mærker, er musikken
Klar dagen én sang ad gangen med JBL Tune Flex. De totalt trådløse øretelefoner giver dig 32 

timers enestående JBL Pure Bass-lyd, mens det ergonomiske og vandafvisende design sikrer 

fuld komfort dagen lang i al slags vejr. Med et enkelt tryk kan du håndtere og nyde perfekte 

opkald overalt, uden støj fra omgivelserne. Og med aktiv støjreduktion og Smart Ambient-

teknologi vælger du selv, om du vil lukke verden ude eller interagere med dine omgivelser. Det 

lette og åbne design sikrer komfort dagen lang og en naturlig lydbevidsthed. Det bedste af 

det hele er, at JBL Headphones-appen giver dig mulighed for at gøre hele din lytteoplevelse 

personlig. Hold forbindelsen til din verden, på din egen måde.

Totalt trådløse øretelefoner med støjreduktion
TUNE FLEX
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Tekniske specifikationer:
	Enhedsstørrelse: dynamisk enhed på 12 mm/0,472”
	Strømforsyning: 5V 1A
	Øretelefoner: 4,8 g per styk (9,6 g i alt)
	Opladningsetui: 38,6 g
	Mål på øretelefoner (højde x bredde x dybde): 

34,9 x 20,5 x 20,2 mm
	Mål på opladningsetui (højde x bredde x dybde): 

47,0 x 51,5 x 29,3 mm
	Batteritype til øretelefoner: Lithium-ion polymer 

(55 mAh/3,85 V)
	Batteritype til opladningsetui: Lithium-ion polymer 

(570 mAh/3,85 V)
	Opladningstid: < 2 timer fra helt afladet
	Taletid: 4,5 timer
	Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion 

slukket: op til 8 timer
	Musikspilletid med Bluetooth og aktiv støjreduktion tændt: 

op til 6 timer
	Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz
	 Impedans: 32 ohm
	Følsomhed: 110 dB SPL ved 1 kHz
	Maksimal SPL: 95 dB
	Mikrofonfølsomhed: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
	Bluetooth-version: 5.2
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2,4 GHz–2,4835 GHz
	Bluetooth-sendeeffekt: < 11 dBm
	Bluetooth-sendermodulering: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
	Maksimal driftstemperatur: 45 °C
	 IP-bedømmelse: IPX4

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Tune Flex-hovedtelefoner
1 x opladningsetui
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x åben øreprop
1 x 3 tætsluttende ørepropper i forskellige størrelser
1 x garanti-/advarselsark
1 x startguide/sikkerhedsdatablad

Funktioner og fordele 

JBL Pure Bass-lyd
De smart designede enheder på 12 mm, der forstærkes af det fysiske design, leverer JBL’s 
Pure Bass-lyd, så du mærker hver eneste pulserende rytme.

Aktiv støjreduktion med Smart Ambient 
Hør mere af det, du vil, og mindre af det, du ikke vil. Aktiv støjreduktionsteknologi med 2 
mikrofoner giver dig mulighed for at minimere forstyrrende lyd. Med Ambient Aware kan du 
stille ind på dine omgivelser når som helst, så du føler dig mere sikker, når du er ude i verden. 
Med TalkThru kan du tage en hurtig snak, uden at du behøver tage dine hovedtelefoner af.

 4 mikrofoner sikrer perfekte opkald
Oplev problemfri, håndfri opkald i stereo. Tune Flex er udstyret med 4 mikrofoner, så du altid 
vil blive hørt fuldstændig klart. Du behøver aldrig mere tøve med at besvare eller foretage et 
opkald. Og med VoiceAware kan du vælge, hvor meget du vil høre af din egen stemme, ved at 
regulere hvor meget lyd der skal sendes fra mikrofonen til dine øretelefoner.

Op til 32 timers batteritid
Gå aldrig glip af et eneste beat med 32 (8 + 24) timers batteritid eller 6 timer plus 18 timer, 
når støjreduktion er slået til. Brug for mere strøm? Blot 10 minutters lynopladning giver 2 
timers spilletid.

Vandafvisende og svedtætte
Lad dig ikke afskrække af dårligt vejr. Takket være IPX4-vandafvisning og svedtæthed er der 
ikke en træning eller et regnskyl, som Tune Flex ikke kan klare.

Komfortabel pasform dagen lang
Du behøver aldrig undvære din musik. Det åbne design sikrer komfort uden tryk og giver en 
naturlig lydbevidsthed. Med de 3 tætsluttende ørepropper i forskellige størrelser, og appens  
tætslutnings-indstilling, kan du lukke omgivelserne ude - uden at gå på kompromis med 
øreproppernes lette, slanke design.

JBL Headphones-app
Med JBL Headphones-appen kan du nyde din musik på din helt egen måde. Tilpas din 
lytteoplevelse og bevægelserne til berøringskontrollen, find de rigtige ørepropper, og styr 
baggrundsstøjen samt indstillingerne for Smart Audio & Video. Hent appen gratis, og oplev, 
hvor mange ekstra muligheder den giver dig.
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