
Características
 Som JBL Pure Bass

 Controle/microfone de 1-botão

 Design leve e dobrável

 Cabo flat que não enrola

 Acesse Siri ou Google Now

Pegue, conecte e ouça sua música.

JBL TUNE500 fornece som potente e de qualidade para agitar seu dia, através dos alto 

falantes de 32mm e graves Pure Bass. O controle remoto universal de um botão compatível 

com a maioria dos smartphones, esses fones de ouvido proporcionam um acesso rápido 

a um ótimo som sempre. Leves e confortáveis, graças às almofadas de ouvido macias 

e haste acolchoada, JBL TUNE500 também permitem que você se conecte à Siri ou ao 

Google Now sem usar seu dispositivo móvel. Disponível em 2 cores, possui um cabo flat 

que não enrola, seu design é leve e dobrável para total portabilidade. Possuem a solução 

plug e escute, para que você já coloque seus fones e saia escutando suas músicas.  

Fones de ouvido supra-auriculares com fio
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Fones de ouvido supra-auriculares com fio

Conteúdo da caixa:

1 Fone de ouvido TUNE 500

1 Certificado de garantia

1 Manual de instruções  

Especificações técnicas:
	Tamanho do alto falante: 32 mm

	Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz

	Entrada de áudio de 3,5 mm

	Peso: 148g

Características e benefícios 
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.

Controle/microfone de 1-botão
Controle facilmente sua música, atenda chamadas e acesse Siri/Google Now tudo isso em um  
único botão.

Design leve e dobrável
Os materiais leves e o design dobrável tornam conveniente carregar seus fones de ouvido para 
qualquer lugar e a qualquer hora que quiser ouvir música.

Cabo flat que não enrola
O cabo flat que não enrola mantém o cabo livre de problemas e enrolações enquanto você está em 
movimento. 

Acesse Siri ou Google Now
Siri ou Google Now acessíveis com um botão: ative o assistente de voz pressionando o botão remoto.


