
Características
 Transmissão sem fio via Bluetooth

 Som JBL Pure Bass

 Chamadas de viva-voz

 16 horas de bateria | 2 horas para 
carregar e carga rápida (5 min = 1h)

 Leve, confortável e com design dobrável

 Conexões multipontos

 Acesse Siri ou Google Now

Só graves, o dia todo.

Os fones de ouvido JBL TUNE500BT deixam você ouvir um som potente sem fio por até 

16 horas de puro prazer. Fáceis de usar e equipados com drivers JBL de 32 mm e som 

JBL Pure Bass, esses fones de ouvido proporcionam acesso a um ótimo som sempre. E se 

você receber uma chamada enquanto estiver assistindo a um vídeo em outro dispositivo, 

o JBL TUNE500BT alterna facilmente para o seu celular. Com design confortável e Bluetooth, 

os fones de ouvido JBL TUNE500BT também permitem conectar à Siri ou ao Google Now 

sem usar seu dispositivo móvel. Disponíveis em quatro cores vibrantes e dobráveis para 

fácil portabilidade, os fones de ouvido JBL TUNE500BT são a solução grab ‘n go que o 

ajuda a injetar música em todos os aspectos de sua vida agitada. 

Fones de ouvido supra-auriculares sem fio
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Fones de ouvido supra-auriculares sem fio

Conteúdo da caixa:
1 Fone de ouvido TUNE 500BT

1 Cabo de carregamento 

1 Certificado de garantia  

1 Manual de instruções   

Especificações técnicas:
	Tamanho do alto falante: 32 mm

	Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz

	Potência do transmissor Bluetooth: 
< 4 dBm

	Modulador do transmissor Bluetooth: 
GSFK, π/4 DQPSK, 8DPSK

	Frequência do Bluetooth: 
2,402 – 2,480 GHz

	Perfil do Bluetooth: BT 4.1, A2DP v1.2, 
AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2

	Tipo da bateria: Polímero de íons de lítio 
(3,7 V, 300 mAh)

	Tempo de carregamento: 2 horas

	Tempo de reprodução de música com 
BT ligado: 16 horas

	Peso: 115 g

Características e benefícios 
Transmissão sem fio via Bluetooth
Reproduza som de alta qualidade sem fio do seu smartphone sem aquela bagunça dos fios.

Som JBL Pure Bass
Com o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nas mais famosas casas de 
show ao redor do mundo.

Chamadas de viva-voz
Controle facilmente o som e atenda a chamadas a partir de seus fones com o prático controle 
remoto de um botão com microfone.

16 horas de bateria | 2 horas para carregar e carga rápida (5 min = 1h)
Para diversão de longa duração, ouça sem fio por 16 horas e recarregue a bateria em apenas 
2 horas. Uma carga rápida de 5 minutos proporciona uma hora extra de música.

Leve, confortável e com design dobrável
Os materiais leves e almofadas de ouvido macias com uma haste acolchoada tornam os fones 
confortáveis para usar por períodos prolongados. O design dobrável torna seus fones de ouvido 
convenientes para carregar para qualquer lugar, a qualquer hora em que você quiser música.

Conexões multipontos
Permitem que você mude de um dispositivo Bluetooth® para outro sem esforço. Você pode 
simplesmente mudar de um vídeo no seu tablet para uma chamada em seu celular, de modo a 
nunca perder uma chamada.

Acesse Siri ou Google Now
A Siri ou o Google Now podem ser acessados com um botão: ative o assistente de voz 
pressionando o botão multifuncional.


