
Características
 JBL Deep Bass Sound

 20 horas de reprodução combinada

 Dual Connect

 Chamadas em viva-voz  

 Ajuste confortável

 Cabe no bolso

Diversão simples, inteligente e diária!
Ótimo som, sem ruídos e sem fios? Simples: JBL Wave 100TWS. Com tecnologia JBL Deep 

Bass Sound, estes fones de ouvido totalmente sem fios alegram o seu dia com até 20 horas 

de reprodução. A total liberdade dos fios significa chamadas viva-voz e conforto total. 

Emparelhamento imediato e ajuste de forma independente graças à conexão dupla, música, 

chamadas e assistente de voz podem ser controlados a partir do fone de ouvido, para que 

você possa manter o ritmo. Aproveite todos os dias!

Fones de ouvido intra-auriculares True Wireless
WAVE100
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Conteúdo da caixa:
1 fone de ouvido JBL Wave 100TWS
1 estojo de recarga
1 cabo de recarga USB-C
2 tamanhos de ponteiras auriculares
1 garantia/advertência (W/!)
1 guia de início rápido/ficha de segurança (S/i)

Especificações técnicas:
	Tamanho do driver: driver dinâmico de 

8 mm/0,31"
	Fonte de alimentação: 5 V, 1 A
	Peso: 46,3 g/0,102 lb
	Fone: 5,1 g/0,011 lb (10,2 g/0,022 lb 

combinados)
	Estojo de recarga: 36,1 g/0,08 lb
	Tipo de bateria dos fones: bateria de íons de 

lítio (46 mAh/3,7 V)
	Tipo de bateria do estojo de recarga: bateria 

de íons de lítio (550 mAh/3,7 V)
	Tempo de recarga: 2 horas para recarga 

completa
	Tempo de reprodução de música com o BT 

ativado: até 5 horas
	Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
	Impedância: 16 ohm
	Sensibilidade: 105,5 dB SPL a 1 kHz
	SPL máximo: 94 dB
	Sensibilidade do microfone: -11,3 dBV a 

1 kHz/Pa
	Versão do Bluetooth: 5.0
	Versão do perfil Bluetooth: A2DP V1.3 

AVRCP V1.6 HFP V1.7
	Alcance de frequência do transmissor 

Bluetooth: 2,4 a 2,4835 GHz
	Potência do transmissor Bluetooth: 10 dBm
	Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, 

π /4-DQPSK, 8-DPSK
	Temperatura máxima de operação: 45 °C

Características e benefícios 

JBL Deep Bass Sound
O som do seu último show, apenas para seus ouvidos. Desfrute de graves profundos alimentados 
pelos drivers de 8 mm.

20 horas de reprodução combinada
Com 5 horas nos fones de ouvido e 15 horas no estojo, o JBL Wave 100TWS pode acompanhar 
seu ritmo o dia todo.

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.

Chamadas em viva-voz  
As chamadas e o som são facilmente gerenciados através dos fones de ouvido, assim como o 
acesso ao assistente de voz do seu dispositivo.

Ajuste confortável
Com formato ergonômico, o JBL Wave 100TWS se encaixa delicadamente nos seus ouvidos 
mesmo após horas de uso. As pontas auriculares em três tamanhos garantem uma vedação 
perfeita para conforto extra e clareza sonora. 

Cabe no bolso
Ele vai aonde você for. Pequeno e leve, dentro e fora do estojo, o JBL Wave 100TWS cabe 
facilmente em seu bolso.

Fones de ouvido intra-auriculares True Wireless
WAVE100


