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Gå trådlös med JBL® Tune 120TWS
JBL:s nya True Wireless hörlurar finns nu tillgängliga på: JBL.se

 

Inga sladdar, inget krångel. I sommar kan du klippa sladden för gott, tack vare lanseringen av

JBL:s nya trådlösa in-ear-hörlurar Tune 120TWS. Ta musikupplevelsen till nästa nivå med

JBL:s signaturljud och njut av en långvarig musikupplevelse av högsta kvalitet genom det

tillhörande bärbara laddningsetuiet.

 

JBL Tune 120TWS är det perfekta verktyget för alla musikentusiaster som vill slippa sladden.

Kraftfull teknologi integreras i hörlurarna genom JBL Pure Bass Sound som levererar extra

slagkraft till sommarens spellistor.

 

Med en trendkänsligt design i vitt, svart och blått kommer hörlurarna Tune 120TWS att

imponera även dina mest medvetna vänner. De trådlösa hörlurarna ger dig även möjligheten att

lyssna på musik och ta emot samtal utan sladdar och trasslar.  

 

Det stilrena laddningsetuiet ger dig 16 timmar speltid så att du kan fånga dagen bäst du vill.

Detta i kombination med att etuiet laddas upp snabbt, där 15 minuter ger en timmes batteritid,

garanterar att du alltid kan ta med dig dina JBL 120TWS vart du än ska.

 

Tune 120TWS är den perfekta följeslagaren för dig med en aktiv livsstil. Hörlurarna låter dig

koppla upp till Siri eller Google Assistant med ett enkelt klick - ett lätt slag på hörsnäckan och

du kan ge kommandot att ringa en vän eller byta till din favoritsång eller podcast.

 

   JBL Tune 120TWS finns nu tillgängliga hos JBL:s återförsäljare och online på

JBL.se
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OM JBL

JBL är skaparna bakom det fantastiska ljud som formar livets mest episka stunder. Från ikoniska händelser som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor, lyfter
JBL lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud som låter dem få ut det mesta av varje ögonblick. Med
oöverträffad professionell behörighet och över 60 års erfarenhet av att leverera branschledande innovationer, är
JBL experter när det kommer till att utveckla överlägset ljud.
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