Fones de ouvido intra-auriculares totalmente sem fios

LIGAÇÕES

MÚSICA

ESTILO DE
VIDA ATIVO

Chamadas, música, estilo de vida ativo: livre de fios.
JBL Free, fones de ouvido intra-auriculares totalmente sem fios que oferecem som com a
assinatura da JBL em um produto intuitivo. Fácil de utilizar, o JBL Free é seu parceiro para
ligações, música, acompanhando você na sua rotina. Com até 24 horas de reprodução
combinada: 4 horas de reprodução contínua nos fones e mais 20 horas de backup do
estojo de carregamento com três tamanhos de ponteiras e dois protetores auriculares em
gel, oferecem ergonomia, conforto e fixação nos ouvidos, para uso o dia todo. O design
com certificação IPX5, à prova de respingos, mantém a música tocando, faça chuva ou faça
sol. Intensifique sua experiência sonora de três maneiras simples: (1) use um fone para
ligações, (2) use dois fones para música imersiva e (3) acrescente os protetores auriculares
em gel para um encaixe seguro durante exercícios físicos.

Características
Totalmente sem fios
Som com a assinatura da JBL
Até 24 horas de reprodução
Estojo de carregamento
Chamadas viva voz
Modo mono para ligações
Controles fáceis
Ajuste seguro
À prova de respingos

Fones de ouvido intra-auriculares totalmente sem fios

Conteúdo da caixa:

Características e benefícios
Totalmente sem fios
Descubra a liberdade de um estilo de vida sem fios escutando música, gerenciando suas ligações
ou fazendo exercícios.
Som com assinatura JBL
Som imersivo com assinatura JBL em um produto com design intuitivo e inteligente.
Até 24 horas de bateria
Aproveite um dia inteiro de áudio com 4 horas de reprodução contínua e 20 horas de bateria de
backup do estojo de carregamento.
Estojo de carregamento inteligente
Recarrega e protege os fones de ouvido quando não estão em uso. Oferece mais de 20 horas de
bateria de backup, com carregamento rápido de 15 minutos para 1 hora de reprodução.
Chamadas viva voz
Ligações sem ruídos com o microfone integrado. Alternação automática entre os modos estéreo e
mono para naturalidade nas ligações.
Modo mono para ligações
Alterna automaticamente para mono durante ligações telefônicas, para uma experiência mais natural.
Controles fáceis
Tenha total controle sobre ligações e músicas com um único botão intuitivo.
Ajuste seguro
Ergonomia e conforto, com três tamanhos de ponteiras auriculares e dois protetores auriculares em
gel, garante um encaixe seguro não importa o que você esteja fazendo.
À prova de respingos
O design com certificação IPX5 mantém a música tocando, faça chuva ou faça sol.
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1 x fone de ouvido JBL Free
1 x estojo de carregamento
2 x conjuntos de protetores auriculares em gel
(M, G)
3 x conjuntos de ponteiras auriculares (P, M, G)
1 x cabo micro-USB para carregamento
1 x guia de início rápido
1 x folheto de segurança
1 x certificado de garantia
1 x cartão de advertência

Especificações técnicas:
	Versão Bluetooth: 4.2
	
Padrões suportados: A2DP V1.3, AVRCP V1.6,
HFP V1.6 e HSP V1.2
	
Tipo de bateria do fone: Polímero de íon de
lítio (3,7 V, 85 mAh)
	
Potência de transmissão Bluetooth < 9,5 dBm
	
Intervalo de frequência de transmissão
Bluetooth: 2.402 a 2.480 GHz
	
Modulação de transmissão Bluetooth:
GFSK, π/4-DQPSK e 8DPSK
	
Drivers dinâmicos: 5,8 mm
	
Resposta de frequência: 10 Hz a 22 KHz
	
Bateria do estojo de carregamento:
1.500 mAH (estimado)
	
Duração das baterias das conchas: Até 4 horas
	
Tempo de carregamento: < 2 horas
	
Compatibilidade: Smartphones, tablets e
computadores
	
Peso (g): 99 g

© 2018 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos os direitos reservados. JBL é uma marca registrada
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sujeitos a alterações sem aviso prévio.

