
Características

 Tecnologia TwistLock™

 FlexSoft™ 

 À prova de suor

 Microfone com controle de som e seletor 
de faixas

 Bateria com até 8 horas de autonomia  

 Sonoridade padrão JBL com 
desempenho Pure Bass

Não cai nunca. Não machuca nunca.

Criado por atletas, os Fones Esportivos JBL® Focus™ 500 levam um som de alto 

desempenho ao seu estilo de vida ativo, para você manter o foco enquanto se exercita. 

Para correr em trilhas ou competir em CrossFit®, as ponteiras ergonômicas com tecnologia 

TwistLock™ não saem do lugar e nunca machucam seus ouvidos. Projetada para motivar, 

a sonoridade padrão JBL ajudará você a se exercitar mais e por mais tempo. Além disso 

tudo, o cabo possui um clipe destacável para melhorar ainda mais a fixação, e o fone 

é resistente à chuva, água e suor. Os fones esportivos Focus™ 500 proporcionam uma 

experiência de som premium, se encaixam perfeitamente e oferecem toda a conveniência 

do wireless Bluetooth®.

Focus™ 500
Fones in-ear esportivos wireless
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Conteúdo da caixa:
1 par de fones Focus™ 500

1 par de ponteiras sobressalentes

1 x Cartão de garantia

1 x Bolsa de transporte esportiva

1 x cabo de carregamento

Especifi cações técnicas:
 Tamanho do driver dinâmico: 15,4 mm

 Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz

 Impedância: 32 Ohms

 Tipo BT: 4.1

 Autonomia da bateria: até 8 horas

 Peso: 20 g

Características e benefícios 

Tecnologia TwistLock™

A tecnologia patenteada TwistLock™ mantém um encaixe seguro, impedindo que os fones caiam 
mesmo enquanto você pratica as mais vigorosas atividades físicas.

FlexSoft™ 
Os fones são feitos de ponteiras de silicone ultramacio e fl exível, que não machucam nunca e são 
confortáveis mesmo quando usadas por períodos prolongados. 

À prova de suor
Desenvolvido para você treinar em qualquer situação, o Focus™ 500 resiste à chuva, água e suor.

Microfone com controle de som e seletor de faixas
O microfone com três botões é à prova de suor e à prova d’água, proporcionando outro nível de 
conveniência para quem lida com várias coisas ao mesmo tempo. Basta apertar um botão para 
controlar chamadas telefônicas e faixas de música sem interromper seu exercício. Compatível com 
a maioria dos smartphones.

Bateria com até 8 horas de autonomia  
A autonomia da bateria foi testada e é comprovadamente sufi ciente para uma semana de sessões 
de exercícios. A carga da bateria é indicada por LEDs na tela e sinais sonoros.

Sonoridade padrão JBL com desempenho Pure Bass
Há mais de 60 anos, a JBL desenvolve a sonoridade precisa e naturalmente articulada ouvida nos 
melhores cinemas, arenas e estúdios de gravação no mundo inteiro.
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