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Pysy yhdistettynä, langattomasti JBL TUNE
220TWS kuulokkeilla

True Wireless kuulokkeet saatavilla nyt

HELSINKI – Joulukuu 2019 – JBL tekee paluun rytinällä ja lanseeraa uudet True Wireless

kuulokkeet; JBL TUNE 220TWS. Kytke virta päälle ja anna niiden johdattaa sinut

äänimatkalle, saumattomasti yhdistäen päivittäisten puheluiden, musiikin ja puheavustajan

välillä. 3 + 16 tunnin kokonaissoittoaika ja miellyttävä istuvuus takaavat, että olet yhteydessä

koko päivän vailla huolia ja epämukavuuksia!
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JBL TUNE 220TWS kuulokkeet takaavat sinulle täydellisen langattoman kokemuksen.

Ergonomisesti muotoillut nappikuulokkeet hoitavat hommansa, mukavasti 19 tunnin ajan.

Tunne ainutlaatuinen JBL Pure Bass Sound -äänentoisto koko kehossasi TUNE 220TWS

kuulokkeilla. Napauttamalla oikeaa ja vasenta kuuloketta voit vaihtaa kappaleita, hallita

äänikomentoja sekä puheluita joka hetki - mikään ei voi sinua pysäyttää. 

 

Voit valita neljästä metalliviimeistellystä väristä, TUNE 220TWS kuulokkeesi ovat juuri niin

ainutlaatuiset ja tyylikkäät kuin sinä itse. Löydä omaan tyyliisi täydellisesti sopiva pari Triple

Black, Pure White, Ocean Blue and Dusty Pink väreistä – jokaiselle fashionistalle löytyy

omansa.
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Aivan uudenlaista langatonta mukavuutta – JBL TUNE 220TWS kuulokkeet nyt myynnissä

parhailla jälleenmyyjillä ja fi.jbl.com, € 99,99.
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Verkossa:
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JBL

JBL luo huippuluokkaista ääntä, joka on läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä.

Woodstockista ja Madison Square Gardenin konserteista peleihin Yankee Stadiumilla ja

viikonlopun roadtrippeihin, JBL nostaa kuuntelijoiden kokemukset uudelle tasolle palkitulla

äänentoistolla, joka tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. Ammattilaisten suurella

suosituksella ja yli 70 vuoden johtavalla innovoinnilla JBL on auktoriteetti ammattimaisen

äänentoiston tuottamisessa.

 

HARMAN

HARMAN International (harman.com), on Samsung Electronics Co, LTD.:n täydellisessä

omistuksessa oleva tytäryhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa tuotteita ja ratkaisuja

autonvalmistajille, kuluttajille ja yrityksille maailmanlaajuisesti. HARMAN tuottaa muun

muassa verkkoon kytkettävien autojen järjestelmiä, äänentoistolaitteita, yritysten

automaatioratkaisuja sekä teknisten laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon perustuvan

Esineiden Internetin järjestelmiä. AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®,

Mark Levinson® ja Revel® kaltaisten tuotemerkkien ansiosta HARMAN on niin äänentoiston

ammattilaisten, muusikkojen kuin tapahtumajärjestäjienkin suosiossa ympäri maailman. Yli 25

miljoonaa autoa on nykypäivänä varustettu HARMAN äänentoistojärjestelmällä ja verkkoon

kytkettävän auton järjestelmällä. HARMANin ohjelmistojärjestelmät tukevat miljardeja

mobiililaitteita ja verkkoyhteydessä toimivia järjestelmiä kaikilla mahdollisilla alustoilla töistä

koteihin ja autoista puhelimiin. HARMAN työllistää suunnilleen 30 000 ihmistä

maailmanlaajuisesti Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. HARMANista tuli Samsung

Electronicsin täysin omistama tytäryhtiö maaliskuussa 2017.
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