
Fones de ouvido totalmente sem fio

Características
 Sinta o grave
 Totalmente sem fios
 Bateria por mais tempo
 Fast Pairing
 Dual Connect
 Estojo de carregamento elegante e prático

Fique conectado e livre dos fios.
Entre em harmonia com sua música e seu mundo. Sem fios para atrapalhar, curta sua 

música favorita com o JBL  Pure  Bass. Os fones de ouvido JBL  TUNE  225TWS conectam 

você diretamente às suas músicas e chamadas. É só abrir o estojo e começar a ouvir, já que 

os fones de ouvido JBL TUNE 225TWS se emparelham imediatamente com seu dispositivo, 

e o Dual Connect permite usar só um fone ou os dois. Você escolhe! Ouça por mais tempo e com 

total conforto tendo até 25 horas de duração da bateria.
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Fones de ouvido totalmente sem fio

Conteúdo da caixa:
JBL TUNE 225TWS
1 Cabo de carregamento USB Tipo C
Estojo de carregamento
1 garantia/advertência (W/!)
1 QSG/ficha de segurança (S/i)

Especificações técnicas:
	Tamanho do driver: Driver dinâmico de 12 mm
	Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
	Sensibilidade: 105 dB SPL
	SPL máximo: 98 dB SPL
	Sensibilidade do microfone: -30 dBV a 1 kHz/Pa
	Impedância: 32 Ohm
	Potência da transmissão Bluetooth: < 12 dBm
	Modulação da transmissão Bluetooth: 

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

2.402 GHz a 2.480 GHz
	Versão do perfil Bluetooth: 

A2DP 1,3, AVRCP 1,5, HFP 1,7
	Versão do Bluetooth: 5.0
	Tipo de bateria dos fones: Bateria de íons de 

lítio (22 mAh/3,85 V)
	Tipo de bateria do estojo de recarga: Bateria 

de íons de lítio (410 mAh/3,85 V)
	Fonte de alimentação: 5 V 1.0 A
	Tempo de carregamento: Menos de 2 horas 

para recarga completa
	Tempo de reprodução de música com o 

Bluetooth ligado: Até 5 horas
	Tempo total de reprodução de música com o 

estojo de carregamento: Até 25 horas
	Peso: 57 g

Características e benefícios 
Sinta o grave
A JBL está presente no som dos melhores festivais e shows do mundo todo há décadas. Deixe a 
JBL trazer seu próprio mundo para a vida com o incrível som Pure Bass.

Totalmente sem fios
Embolados na mochila, presos na jaqueta ou agarrados no cabelo, fios podem atrapalhar sua vida. 
Tenha total liberdade com os fones de ouvido True Wireless JBL TUNE 225TWS.

Bateria por mais tempo
Com até 25 horas de duração da bateria, sendo 5 horas nos fones e 20 horas no estojo de 
carregamento sua música continua tocando o dia todo ou noite adentro. Ouça seu próprio show 
particular pelo tempo que você quiser.

Fast Pairing
Graças ao Fast Pair do Google, seu Tune 225TWS estará conectado ao seu aparelho Android no 
instante que tirá-los do case. Você também pode emparelhar múltiplos dispositivos apenas tocando 
na tela dos mesmos.

Dual Connect
Ouvido esquerdo, direito ou os dois? Com o poder do Dual Connect, você pode ouvir suas músicas 
ou fazer chamadas telefônicas usando um só fone ou os dois. E a bateria acompanha seu ritmo, já 
que você pode recarregar um fone enquanto usa o outro.

Estojo de carregamento elegante e prático
Nenhum detalhe ficou de lado. O estojo de carregamento do JBL TUNE 225TWS é projetado com o 
mesmo cuidado que os fones de ouvido que ele protege, com formato de fácil manuseo, e tampa 
curva que fornece rápido acesso a seus fones.


