
Características
 JBL Pure Bass
 Som sem parar: 19 horas de autonomia
 Fique ligado, mas sem fios
 Controlos fáceis de usar em movimento
 Chamadas estéreo sem mãos e sem 

perturbações
 Eleve seu estilo
 Para usar o dia inteiro
 Estojo carregador prático e arrojado

Auriculares com estilo, tecnologia true wireless e conectividade perfeita.
Ganhe mais liberdade com fones que vão com você aonde você quiser. Mantenha-se 
conectado sem fios. Os fones JBL TUNE 220TWS possuem a tecnologia true wireless, 
que mantém você sempre conectado, e funcionam com dispositivos Android ou iPhone. 
Basta carregar as baterias e sair. O JBL TUNE 220TWS possui ponteiras ergonômicas e 
confortáveis e produz 19 horas do som JBL Pure Bass, que nenhuma outra marca oferece. 
Alterne facilmente entre chamadas, música e assistentes de voz. Com detalhes em metal, 
pintura Soft Touch nas cores branco clássico ou diversas opções de tons vivos, o JBL TUNE 
220TWS está disponível numa versão com seu estilo.

Auriculares com tecnologia true wireless
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Características e vantagens 
JBL Pure Bass
Os auriculares JBL TUNE 220TWS produzem o melhor som, e não um som qualquer. Com 
drivers de 12,5 mm e sonoridade JBL Pure Bass Sound, os TUNE 220TWS reproduzem a 
melhor qualidade de som.

Som sem parar: 19 horas de autonomia
Encontre seu ritmo e curta sem parar. Os fones JBL TUNE 220TWS funcionam por 3 horas 
ininterruptas (ou mais 16 horas com o estojo carregador portátil).

Fique ligado, mas sem fios
Nada de fios inconvenientes e entrelaçados. Apenas música — quando você quiser e onde você 
quiser, seja em dispositivos iPhone ou Android. Os JBL TUNE 220TWS transmitem música sem 
fios, permitem atender as chamadas sem as mãos e acompanham-no onde você quiser.

Controlos fáceis de usar em movimento
Desligue a playlist e ligue o assistente de voz num piscar de olhos. As duas cápsulas possuem 
botões práticos para mudar faixas, reproduzir, pausa, enviar comandos de voz e atender 
chamadas. Assim você está sempre a controlar.

Chamadas estéreo sem mãos e sem perturbações
Pode colocar em pausa uma faixa para atender uma chamada sempre que quiser. Comande 
os auriculares com os controlos nas cápsulas e atenda sem mãos, com som estéreo e sem 
nenhuma distorção.

Eleve seu estilo
Os auriculares podem ser pequenos, mas causam impacto com o acabamento metálico 
arrojado e pintura Soft Touch; estão disponíveis nas cores branco clássico e em diversas 
cores vivas ou clássicas para combinar com o seu estilo.

Para usar o dia inteiro
Os JBL TUNE 220TWS foram projetados para serem usados o dia inteiro. Com um design 
confortável e ergonómico, os auriculares não precisam ser tirados nunca.

Estojo carregador prático e arrojado
Não esquecemos nenhum detalhe. O estojo carregador dos JBL TUNE 220TWS foi tão bem 
projetado quanto as cápsulas.

Conteúdo da caixa:
Cápsulas JBL TUNE 220TWS

Cabo de alimentação micro USB

Estojo carregador

1 x Garantia / Advertência (G / !)

1 x Guia de Início Rápido e Ficha de 
Segurança (G / i)

Especificações técnicas:
		Altifalantes: Drivers dinâmicos de 12 mm

		Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz

		Sensibilidade: 105 dB NPS

		NPS máximo: 98 dB NPS

		Sensibilidade do microfone: -30 dBV a 1 kHz/Pa

		Impedância: 32 Ohms

		Potência de transmissão Bluetooth: 11 dBm

		Modulação de transmissão Bluetooth: 
GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK

		Frequência Bluetooth: 2,402 a 2,48 GHz

		Perfis Bluetooth e versões: 
A2DP 1.3, AVRCP 1.5 e HFP 1.6

		Versão Bluetooth: 5.0

		Bateria dos auriculares: Íon de lítio (22 mA / 3,85 V)

		Bateria do estojo: Íon de lítio (410 mA / 3,85 V)

		Tempo de carregamento: <2 horas 
(quando descarregada)

		Autonomia com BT: 3 horas

		Autonomia total (com estojo): 19 horas

		Peso: 56 g
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