
JBL | True wireless



Η JBL® ανεβάζει την ακουστική σου εμπειρία στο επόμενο επίπεδο με την νέα πλούσια γκάμα της σε True Wireless 
ακουστικά , το απόλυτο trend στην τεχνολογία ακουστικών. 

Τώρα πια δεν έχεις τα καλώδια να σε εμποδίζουν, και είσαι ελεύθερος να απολαμβάνεις τον θρυλικό, και γεμάτο 
πλούσιο μπάσο, χαρακτηριστικό ήχο «JBL Pro Sound», σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας σου. Ιδανικά για 
τηλεφωνικές κλήσεις, μουσική και γυμναστική, τα True Wireless ακουστικά συναντούν την ζωή σου και το μοντέρνο 
lifestyle σου. Απλά φόρεσέ τα, σύνδεσε τα πανεύκολα μέσω Bluetooth με το smartphone σου και ξεκίνα αμέσως την 
επικοινωνία. Ή βάλε να παίζει η αγαπημένη σου playlist. Έτσι απλά.

Τα ακουστικά σχεδιάστηκαν για να είναι άνετα και να μην σε κουράζουν ακόμα και αν τα φοράς όλη μέρα, κάθε μέρα. 
Ελαφριά και σταθερά, δεν θα τα… βγάζεις από τα αυτιά σου! Τα νέα JBL Ture Wireless aκουστικά με τo μοναδικό 
design τους και την διαφορετική παλέτα χρωμάτων που διαθέτουν, θα σε συναρπάσουν και σίγουρα... 

their Legendary Sound will fit you!

JBL | True wireless



Tune 115TWS
Με τα JBL Tune 115TWS απόλαυσε την αγαπημένη σου μουσική και μίλα με τους 
αγαπημένους σου πλέον χωρίς καλώδια να σε δυσκολεύουν. Το Dual Connect σου 
επιτρέπει να χρησιμοποιείς είτε το ένα ακουστικό ή και τα δύο, όποτε εσύ θέλεις. 
Με διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως 21 ώρες και άνετη εφαρμογή, θα συνεχίσεις 
να ακούς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν σου λείψει η παρέα σου, μπορείς να 
πραγματοποιήσεις κλήσεις ή να χρησιμοποιήσεις τον φωνητικό έλεγχο για να τους 
καλέσεις, με ένα μόλις άγγιγμα!

True wireless - Tune 115TWS

Πανίσχυρος  
ήχος JBL  
με μπάσο

 Ασύρματη  
σύνδεση με  
Bluetooth

 Hands-free  
κλήσεις & πρόσβαση 
σε φωνητικό έλεγχο

Ισχύει μόνο όταν είναι συνδεδεμένα 
με κάποιο smartphone που έχει 

voice assistant.

 Dual Connect  
για να ακούτε από 
το ένα ή και τα δύο 

ακουστικά

21 ώρες  
μουσικής  

αυτονομίας  
(6 +15 στη θήκη)

Colors Tune 115TWS:

https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/tune-115tws-true-wireless-in-ear-headphones


Tune 125TWS
«Βυθίσου» σε έναν δικό σου κόσμο, είτε είσαι προσηλωμένος στη μουσική σου είτε 
λαμβάνεις κλήσεις, μιας και δεν υπάρχουν τα καλώδια για να σε δυσκολεύουν. Απλά 
φόρεσε τα ακουστικά JBL TUNE 125TWS και νιώσε τον ήχο να σε διαπερνά στη στιγμή, 
καθώς συνδέονται άμεσα με τη συσκευή σου, από τη στιγμή που τα βγάζεις από τη 
θήκη. Οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες ακούγονται εκπληκτικά, χάρη στο JBL Pure 
Bass. Με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 32 ώρες και άνετη εφαρμογή, μπορείς να 
απολαμβάνεις μουσική και επικοινωνία όπου και αν βρίσκεσαι!

True wireless - Tune 125TWS

Πανίσχυρος  
ήχος JBL  
με μπάσο

 Ασύρματη  
σύνδεση με  
Bluetooth

 Hands-free  
κλήσεις & πρόσβαση 
σε φωνητικό έλεγχο

Ισχύει μόνο όταν είναι συνδεδεμένα 
με κάποιο smartphone που έχει 

voice assistant.

 Dual Connect  
για να ακούτε από 
το ένα ή και τα δύο 

ακουστικά

32 ώρες  
μουσικής  

αυτονομίας  
(8 +24 στη θήκη)

Colors Tune 125TWS:

https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/tune-125tws-true-wireless-in-ear-headphones-2


True wireless - Τune 225TWS

Τune 225TWS
Μείνε σε σύνδεση, και απόλαυσε ελευθερία κινήσεων χωρίς τα μπερδέματα και τους 
περιορισμούς των καλωδίων. Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα ασύρματα, τεχνολογίας 
Bluetooth, ακουστικά JBL Tune 225TWS διαθέτουν ισχυρούς drivers 12 χιλιοστών 
(Dynamic drivers) και προσφέρουν το χαρακτηριστικό, θρυλικό μπάσο της JBL. 
Επικοινώνησε ή άκουσε μουσική για έως και 25 ώρες ασταμάτητα. Με εξαιρετικά 
όμορφη σχεδίαση και μια απίστευτη παλέτα 8 διαφορετικών χρωμάτων, τα true-
wireless earbuds JBL Tune 225TWS ταιριάζουν τέλεια στο καθημερινό στυλ σου.

Colors Tune 225TWS:
Colors Tune 225 TWSGhost:

Πανίσχυρος  
ήχος JBL  
με μπάσο

 Ασύρματη  
σύνδεση με  
Bluetooth

 Hands-free  
κλήσεις & πρόσβαση 
σε φωνητικό έλεγχο

Ισχύει μόνο όταν είναι συνδεδεμένα 
με κάποιο smartphone που έχει 

voice assistant.

 Dual Connect  
για να ακούτε από 
το ένα ή και τα δύο 

ακουστικά

25 ώρες  
μουσικής  

αυτονομίας  
(5 +20 στη θήκη)

25H

5H

20H
+

Tune 225 Ghost

https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/tune-225tws-true-wireless-ear-buds-headphones-2
https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/tune-225tws-true-wireless-ear-buds-headphones-2
https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/tune-225tws-true-wireless-ear-buds-headphones-2
https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/tune-225tws-true-wireless-ear-buds-headphones-6
https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/tune-225tws-true-wireless-ear-buds-headphones-6


True wireless - Live Free NC+ TWS

Live Free NC+ TWS
Αντιμετώπισε κάθε πρόκληση με στυλ: τα ακουστικά JBL LIVE FREE NC+ TWS 
εξασφαλίζουν απόλυτη άνεση, προσφέροντας το θρυλικό ήχο της JBL. Μείνε 
συντονισμένος στη μουσική σου όλη μέρα, μακριά από θορύβους ή άλλους 
αντιπερισπασμούς με την τεχνολογία ενεργής ακύρωσης θορύβου (Active Noise 
Cancelling). Παράλληλα, με τις λειτουργίες TalkThru και Ambient Aware μένεις σε 
επαφή με φίλους αλλά και με το περιβάλλον γύρω σου. Με διάρκεια ζωής μπαταρίας 
έως 21 ώρες και ασύρματη φόρτιση στη θήκη, δεν υπάρχουν πουθενά καλώδια! 
Απόλαυσε μουσική παντού, χωρίς να σε αγχώνουν τα μικροατυχήματα, καθώς 
διαθέτουν βαθμό προστασίας IPX7 για αντοχή στον ιδρώτα και την επαφή με το νερό!

Πανίσχυρος  
ήχος JBL  
με μπάσο

 Ασύρματη  
σύνδεση με  
Bluetooth

Προστασία  
κατά του ιδρώτα 

και του νερού.  
(βαθμίδα IPX7)

 Ασύρματη 
φόρτιση

21 ώρες  
μουσικής  

αυτονομίας  
(7 +14 στη θήκη)

 Ενεργή ακύρωση ήχου 
με λειτουργία Smart 
Ambient &TalkThru

Colors Tune Live Free NC+ TWS:

https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/live-free-nc-tws-true-wireless-in-ear-headphones-2


True wireless - Club Pro +

Club Pro+
Τα true wireless ακουστικά JBL CLUB PRO+ προσφέρουν τον θρυλικό, γεμάτο με πλούσιο μπάσο, 
ήχο «JBL Pro Sound». Χάρη στη τεχνολογία προσαρμοστικής ακύρωσης θορύβου (Adaptive 
Noise Cancelling), τα ακουστικά απομονώνουν τους ήχους του περιβάλλοντος και σε βοηθούν 
να επικεντρωθείς στον στόχο σου. Παράλληλα, η τεχνολογία Smart Ambient που διαθέτουν, σε 
βοηθά να μην χάνεις την επαφή σου με το περιβάλλον και σου επιτρέπει να συζητάς με τους 
φίλους σου χωρίς να είναι απαραίτητο να τα αφαιρείς από τα αυτιά σου. Όταν πραγματοποιείς 
κλήσεις, τρία μικρόφωνα εξασφαλίζουν ότι θα ακούγεσαι τέλεια στον συνομιλητή σου. Μπορείς 
επίσης να χρησιμοποιείς τη ψηφιακή βοηθό Alexa ή τον Google Assistant (είναι built-in) για να 
ελέγχεις την αναπαραγωγή της μουσικής ή για να λάβεις απαντήσεις σε ερωτήματα σου (π.χ. για 
τον καιρό), έχοντας τον έλεγχο στα χέρια σου με το touch control που διαθέτουν.

Πανίσχυρος  
ήχος JBL  
με μπάσο

 Ασύρματη  
σύνδεση με  
Bluetooth

Προστασία  
κατά του ιδρώτα  

και του νερού.  
(βαθμίδα IPX4)

 Ασύρματη 
φόρτιση

Ακόμα 
περισσότερη 
καθαρότητα  

στη φωνή

 Ενεργή ακύρωση ήχου 
με λειτουργία Smart 
Ambient & TalkThru

32 ώρες  
μουσικής  

αυτονομίας  
(8 +24 στη θήκη)

 Dual Connect  
για να ακούτε 

από το ένα 
ή και τα δύο 
ακουστικά

 Ενσωματωμένο 
Google Assistant 

& Alexa

Colors Tune Club Pro+:

https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/club-pro-tws-true-wireless-in-ear-headphones-adaptive-nc


JBL | True wireless sport earbuds



True wireless sport earbuds - Reflect Mini NC TWS

Reflect Mini NC TWS
Τα JBL Reflect Mini NC sport ακουστικά είναι το κατάλληλο αξεσουάρ για κάθε είδους 
προπόνηση. Η τεχνολογία ενεργής ακύρωσης θορύβου θα σε βοηθήσει να εστιάσεις 
στον στόχο σου, χωρίς να αποσπάσαι από την προπόνησή σου. Παράλληλα με την 
τεχνολογία Smart Ambient μπορείς να ακούς τι συμβαίνει γύρω σου. Το καθένα από τα 
δύο ακουστικά συνδέονται γρήγορα και ανεξάρτητα, έτσι ώστε να μπορείς να απαντάς 
στις κλήσεις σου ακόμα και με το ένα ακουστικό. Χάρη στο lifestyle design τους, θα 
γίνουν ο ιδανικός σου σύντροφος σε κάθε στιγμή της ημέρας. Και για να έχεις τον 
απόλυτο έλεγχο κατέβασε το JBL Headphones APP και πρόσθεσε τη δική σου πινελιά 
στην ακουστική εμπειρία σου.

Πανίσχυρος  
ήχος JBL  
με μπάσο

 Ασύρματη  
σύνδεση με  
Bluetooth

 Ενεργή ακύρωση ήχου 
με λειτουργία Smart 
Ambient & TalkThru

 Dual Connect  
για να ακούτε 

από το ένα 
ή και τα δύο 
ακουστικά

21 ώρες  
μουσικής  

αυτονομίας  
(7 +14 στη θήκη)

 Προστασία  
κατά του ιδρώτα 

και του νερού.  
(βαθμίδα IPX7)

 Ενσωματωμένο 
Google Assistant 

& Alexa

Colors Tune Reflect Mini NC TWS:

https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/reflect-mini-nc-tws-true-wireless-in-ear-sport-headphones-ipx7-3


True wireless sport earbuds - Endurance Peak II

Endurance Peak II
Με τα JBL Endurance Peak II True Wireless ακουστικά, μπορείς να απολαύσεις τον 
δυνατό, Pure Bass ήχο της JBL για να ενισχύσεις την προπόνησή σου, ενώ παράλληλα 
η άνεση που προσφέρουν θα σε κρατήσουν δυνατό καθ’ όλη την διάρκειά της. 
Σύνδεσε τα JBL Endurance Peak II μέσω Bluetooth 5.0 με τη συσκευή σου και ξεκίνα 
αμέσως την επικοινωνία με hands free κλήσεις αφού τώρα μπορείς να δίνεις και 
φωνητικές εντολές. Και δεν χρειάζεται να θυμάσαι ποιο να βγάλεις πρώτο, διότι 
μπορείς να κάνεις τα πάντα ακόμα και με το ένα ακουστικό. Χάριν στον εργονομικό 
Powerhook™ σχεδιασμό τους, που επιτρέπει στα ακουστικά να προσαρμοστούν 
ακριβώς πάνω σου και το εντελώς αδιάβροχο design τους, μπορείς να προπονηθείς 
για μεγαλύτερη διάρκεια, ακόμα πιο έντονα, όπου και αν βρίσκεσαι.

Πανίσχυρος  
ήχος JBL  
με μπάσο

 Ασύρματη  
σύνδεση με  
Bluetooth

 Hands-free  
κλήσεις & πρόσβαση 
σε φωνητικό έλεγχο

Ισχύει μόνο όταν είναι συνδεδεμένα 
με κάποιο smartphone που έχει 

voice assistant.

 Dual Connect  
για να ακούτε από 
το ένα ή και τα δύο 

ακουστικά

30 ώρες  
μουσικής  

αυτονομίας  
(6 +24 στη θήκη)

 Προστασία  
κατά του ιδρώτα 

και του νερού.  
(βαθμίδα IPX7)

Colors Tune Endurance Peak II:

https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/endurance-peak-ii-true-wireless-sport-headphones-ipx7


True wireless sport earbuds - UA True Wireless Flash X

UA True Wireless Flash X
Τα UA True Wireless Flash X σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρία αθλητικών 
ειδών Under Armour, προσφέρουν μια μοναδική ακουστική εμπειρία σε κάθε αθλητή, 
βοηθώντας τον να ξεπεράσει κάθε στόχο. Η αδιάβροχη τεχνολογία UA επιτρέπει 
την άθληση σε όλες τις συνθήκες και τα Sport Flex Fit ear tips προσφέρουν μία 
εξαιρετικά άνετη εφαρμογή. Ενώ η παθητική ακύρωση θορύβου επιτρέπει την μέγιστη 
δυνατή προσήλωση στην άσκηση. Tο Bionic Hearing διαθέτει τεχνολογία TalkThru 
Technology για να μπορείς να αλληλοεπιδράς με όποιον και αν κάνεις μαζί προπόνηση 
και η τεχνολογία Ambient Aware για να ακούς τί συμβαίνει γύρω σου για μεγαλύτερη 
ασφάλεια. Με διάρκεια ζωής μπαταρίας 50 ωρών και ανθεκτική θήκη φόρτισης 
αλουμινίου, με αυτά τα ακουστικά σίγουρα θα ξεπεράσεις τα όρια.

 JBL Charged  
ήχος ιδανικός 

 για την  
προπόνηση

 Ασύρματη  
σύνδεση με  
Bluetooth

 Βionic Hearing  
με τεχνολογία  

Ambient Aware  
& Talkthru

 Sport Flex  
Fit ear tips

 Dual Connect  
για να ακούτε  
από το ένα ή  

και τα δύο 
ακουστικά

50 ώρες  
μουσικής  

αυτονομίας  
(10 +40 στη θήκη)

 Προστασία  
κατά του ιδρώτα 

και του νερού.  
( βαθμίδα IPX7)

 UA MapMyRun 
Premium 

Συνδρομή 

Colors Tune UA True Wireless Flash X:

https://www.wavemotion.gr/el/shop/headphones-el/flash-x-true-wireless-in-ear-sport-headphones


True wireless & true wireless sport earbuds - Comparison Table

Tune  
115TWS

Tune  
125TWS

Τune  
225TWS

Live Free  
NC+ TWS CLUB PRO + REFLECT  

MINI NC TWS
ENDURANCE 

PEAK II
UA TRUE  

WIRELESS FLASH X

ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ  
/ AMBIENT AWARE+TALKTHRU

ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ /  

AMBIENT AWARE+ 
TALKTHRU

ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
/ AMBIENT 

AWARE+ 
TALKTHRU

ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ /  

AMBIENT AWARE+ 
TALKTHRU

ΠΑΘΗΤΙΚΗ 
ΑΚΥΡΩΣΗ 

ΘΟΡΥΒΟΥ /  
AMBIENT AWARE+ 

TALKTHRU

ΜΕΓΕΘΟΣ DRIVER (MM) 5.8mm Dynamic 
driver

5.8mm Dynamic 
driver

12mm Dynamic 
driver

6.8mm Dynamic 
driver

6.8mm Dynamic 
driver

6.mm Dynamic 
driver

10mm Dynamic 
driver

5.8mm Dynamic 
driver

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21 ΩΡΕΣ 32 ΩΡΕΣ 25 ΩΡΕΣ 21 ΩΡΕΣ 32 ΩΡΕΣ 21 ΩΡΕΣ 30 ΩΡΕΣ 50 ΩΡΕΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 15 mins = 1 H 15 mins = 1 H 15 mins = 1 H 10 mins = 1 H 15 mins = 1 H 15 mins = 1 H 15 mins = 1 H 15 mins = 1 H

GOOGLE FAST PAIRING

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ TYPE C

BLUETOOTH ΕΚΔΟΣΗ 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 5.1 5.0 5.0

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Google Assistant 
/ Bixby / Siri

Google Assistant 
/ Bixby / Siri

Google Assistant 
/ Bixby / Siri

Google Assistant 
+ Alexa Assistant

Google Assistant 
+ Alexa Assistant

Google Assistant 
+ Alexa Assistant

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ IPX7 IPX4 IPX7 IPX7 IPX7

LIFESTYLE / SPORT LIFESTYLE LIFESTYLE LIFESTYLE LIFESTYLE LIFESTYLE LIFESTYLE & 
SPORT SPORT SPORT



Eπίσημος Διανομέας

Καλλισθένους 35, Αθήνα, 11851
Τηλ.: 2109244505
www.wavemotion.gr

JBL Greece  

JBL Greece & Cyprus

www.jblgreece.gr

https://www.facebook.com/JBLGreece
https://www.instagram.com/jbl_greece/
https://www.wavemotion.gr/el



