
Características
 Som JBL Pure Bass

 Totalmente sem fio

 Chamadas viva-voz estéreo 

 Até 16 horas de bateria

 Design elegante

Graves puros sem cabos.

Sem fio. Sem problemas. Apresentando o JBL TUNE 120TWS completamente sem cabos. 

O som JBL Pure Bass proporciona graves poderosos em alto falantes de 5,8mm. Os fones 

de ouvido combinados com o elegante estojo de carregamento portátil fornecem 16 horas 

de reprodução. Com formato ergonômico, eles também garantem conforto duradouro. 

Projetados com controles práticos e intuitivos que estão convenientemente localizados em 

cada fone de ouvido, também incluem acesso à Siri e ao Google Now com um clique.

Fones de ouvido intra-auriculares totalmente sem fio
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Conteúdo da caixa:
1 Fone de ouvido TUNE120TWS
Cabo de carregamento
3 tamanhos de extremidades auriculares 
(P, M, G)
1x Certificado de garantia
1x Manual técnico
1 Guia de início rápido/ficha de segurança (S/i)

Especificações técnicas:
 Tamanho do alto falante: de 5,8 mm
 Sensibilidade do alto falante a 1 kHz/1 mW: 

96 dB
 Faixa de resposta de frequência dinâmica: 

20 Hz – 20 kHz
 Potência máxima de entrada: 15 mW
 Impedância: 14 ohm
 Versão Bluetooth: 4.2
 Potência do transmissor Bluetooth: 

0 a 10 dBm
 Modulação do transmissor Bluetooth: 

GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
 Frequência do Bluetooth: 

2.402 GHz – 2.48 GHx
 Perfis do Bluetooth: A2DP 1,3, 

AVRCP 1,5, HFP 1,6
 Tipo da bateria: Bateria de íon-lítio 

(85 mA/3,7 V)
 Tempo de carregamento: <2h se vazia
 Tempo de reprodução de música com BT 

ligado: 4h
 Peso: 73g

Características e benefícios 

Som JBL Pure Bass
Os alto falantes de 5,8 mm com o som JBL Pure Bass oferece graves potentes para todas as suas 
playlists.

Totalmente sem fio
Descubra a liberdade de um estilo de vida sem fio em movimento. Agora, ouça música, administre 
suas chamadas sem o medo dos fios emaranhados interrompendo.  

Chamadas viva-voz estéreo
Nunca perca uma chamada com o controle intuitivo para chamadas estéreo e aos botões 
convenientemente localizados nos fones de ouvido. Conecte-se à Siri ou Google Assistente com o 
toque de um botão.

Até 16 horas de bateria
Suas necessidades de áudio são atendidas do começo ao fim do dia. E se isso não for o suficiente, 
coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento por apenas 15 minutos para obter uma  
1 hora extra de carga.

Design elegante
Várias cores vibrantes anunciam que você leva o seu estilo tão a sério quanto a sua música.

Fones de ouvido intra-auriculares totalmente sem fio


