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Voel je vrij met de nieuwe JBL® Tune 120TWS

AMSTERDAM – 31 juli 2019 – Geen snoeren, geen gezeur. Verstrikte snoertjes zijn verleden

tijd dankzij de nieuwe, volledig draadloze in-ear hoofdtelefoon, de Tune 120TWS, van JBL.

Draai het volume omhoog met JBL's kenmerkende sound en geniet eindeloos van je muziek met

de handige draagbare oplaadcase.

⏲

http://news.jbl.com/


De krachtige drivers zijn voorzien van JBL’s pure bass geluid om je zomerse afspeellijst een

extra impuls te geven. De Tune 120TWS is de perfecte match voor iedereen die onderweg is, met

één druk op de knop verbindt de koptelefoon met Siri of Google Assistent. Bel met je vrienden,

vraag de weg naar een afspraak of luister naar je favoriete nummer of podcast zonder

problemen!
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De in-ear hoofdtelefoon is verkrijgbaar in een strak design in de kleuren wit, blauw en zwart

waarmee je in stijl voor de dag komt. Bovendien biedt de JBL TUNE120TWS hoofdtelefoon een

batterijduur van 16 uur en is deze altijd klaar voor gebruik dankzij de snelle oplaadfunctie. In

slechts 15 minuten opladen is de koptelefoon al klaar om jou weer een uur van je favoriete

muziek te voorzien.

De JBL® Tune 120TWS is vanaf nu verkrijgbaar bij de grote retailers en via JBL.nl voor

€99,99.

https://www.jbl.nl/
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OVER JBL

Met onze kenmerkende JBL sound willen we mensen niet alleen muziek laten luisteren, maar ook laten beleven.
Het geluid van JBL geeft energie en maakt ieder moment nèt wat meer epic. Al zeventig jaar zijn we dé keus voor
artiesten, geluidstechnici en muziekliefhebbers van over de hele wereld. Van operahuizen tot in-car-stereo's en
draadloze bluetooth luidsprekers - waar mensen ook muziek willen voelen, wij zijn er, en zorgen altijd voor dat
beetje extra.
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