
 28 kesäkuu 2022, 12:30 (EEST)

Tässä maailman ensimmäiset muunneltavat
TWS nappikuulokkeet, JBL Tune Flex ‘Sound
Fit’ teknologialla
Tyyliä ja soundia täydellisen joustavasti

Amsterdam - 28. kesäkuuta, 2022 - Kuuntele omalla tyylilläsi uusimmalla lisäyksellä JBL

Tune -tuoteperheeseen. Ensimmäiset kuulokkeet joissa on JBL ‘Sound Fit’, Tune Flex tarjoaa

personoidun äänen täydellisellä istuvuudella jokaiseen elämäntyyliin.

Kuulokkeet, jotka kulkevat mukanasi koko päivän. JBL Tune Flex tarjoaa kuusi ANC-

viritystilaa, joten käytätpä avoimia tai suljettuja korvakärkiä, tien päällä tai kotona, voit valita

sinulle sopivan äänenvaimennuskokemuksen.

⏲

https://news.jbl.com/
https://news.jbl.com/images/434384


Yksi pari kuulokkeita, kaksi erilaista kuuntelutyyliä. Pysy tietoisena ympäristöstäsi

luonnollisen, avoimen mallin avulla tai kiinnitä pari tiivistäviä silikonikärkiä - mukana on

kolme kokoa - estääksesi häiriötekijät ja äänivuodon. Saat joustavuutta avoimen tai suljetun

mallin välillä ja voit personoida kuuntelukokemustasi edelleen "Sound Fit" -sovelluksella JBL

Headphones -sovelluksen kautta.

Kuuntele riippumatta siitä, minne olet menossa. JBL Pure Bass Soundin ansiosta JBL Tune

Flex on suunniteltu pitämään kuulijat inspiroituneina koko päivän. Jopa 8 tunnin akunkesto

nappikuulokkeissa ja 24 tuntia lisää kotelossa takaa sen, että suorituskyky säilyy – olipa kyse

sitten ystävien kanssa juttelemisesta, ulkomailla matkustamisesta tai kotona rentoutumisesta.

    

 

Avaa kotelo ja muodosta laitepari - olet yhteydessä puheluihin, musiikkiin ja muuhun. Dual

Connectin avulla voit käyttää yhtä tai molempia nappikuulokkeita sekä neljää eri mikrofonia,

jotta voit vastata puheluihin vaivattomasti. Pysy tietoisena ympäristöstäsi käyttämällä Google

Assistantin handsfree-ääniohjausta.

 

JBL Tune Flex -nappikuulokkeet toimitetaan JBL:n uusimmassa ympäristöystävällisessä

pakkauksessa, ja ne ovat saatavilla elokuussa JBL.comista hintaan 99,99 €.

Kestäväksi suunniteltu JBL Tune Flex on muotoiltu tyyli ja sisältö edellä. Eloisa tai klassinen,

valitse kolmesta värivaihtoehdosta (musta, sininen tai valkoinen) tai uskalla olla rohkea JBL

Tune Flex Ghost -erikoisversion avulla – violetti, musta tai valkoinen tyylisi mukaan.

JBL Tune Flex ominaisuudet: 

●       JBL Pure Bass Sound nimikkoääni

●       Aktiivinen melunvaimennus (2 mikrofonia) ja Smart Ambient -tekniikka

●       Neljä mikrofonia selkeitä puheluita varten

●       3 paria erikokoisia, vaihdettavia silikonikärkiä

●       Pikalataus 10min = 2h kuunteluaikaa

●       IPX4 roiskesuojattu

●       JBL sound fit - avoin ja suljettu kuulokemuotoilu samassa

●       Google Assistant ääniohjaus

●       Muokattavat hipaisutoiminnot JBL Headphones applikaatiossa

●      Jopa 8h tuntia kuunteluaikaa kuulokkeissa + 24h latauskotelossa melunvaimennus

poiskytkettynä
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JBL

JBL brändi on huippuluokkaisen äänen ruumiillistuma, joka on läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä.
Ikonisista tapahtumista, kuten Woodstockista ja Madison Square Gardenin konserteista aina Yankee Stadiumin
peleihin ja viikonlopun roadtrippeihin, JBL:n tuotteet ovat vieneet kuulijoiden elämyksen aivan uudelle tasolle
palkitulla äänentoistolla, joka tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. 75-vuotisella kokemuksella, ammattilaisten
suosimana ja alan johtavana tuotekehittäjänä JBL brändi yhdistää rohkean tulevaisuuden vision insinöörien ja
suunnittelijoiden intohimoon sekä lahjakkuuteen ympäri maailman. JBL:n Signature Professional Sound ääni on
alansa johtavaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan merkittäviä populaarikulttuuritapahtumia. JBL tekee jatkuvaa
yhteistyötä maailmanluokan tähtien kanssa - sekä musiikin, urheilun että e-urheilun saralla.
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