Trådløse over-ear hovedtelefoner med aktiv støjreduktion

Trådløse over-ear hovedtelefoner med aktiv støjreduktion og
JBL Pure Bass-lyd.

Funktioner
Aktiv støjreduktion

De trådløse JBL TUNE 750BTNC hovedtelefoner er udstyret med kraftfuld JBL Pure Bass-

JBL Pure Bass-lyd

lyd og aktiv støjreduktion, som giver hårdtslående bas og en medrivende lydoplevelse.

Trådløs afspilning med Bluetooth

Det lette over-ear-design giver optimal komfort og lydkvalitet, og hovedtelefonerne kan let
foldes sammen, så de ikke fylder på farten. Med 15 timers batteritid og genopladning på

15 timers batteri med Bluetooth +
støjreduktion – opladning på 2 timer

blot 2 timer får du lang tids trådløs og støjfri afspilning. Med multipunkt-forbindelsen kan

Multipunkt-forbindelse

du oprette forbindelse til to Bluetooth®-enheder samtidig, så du ikke mister et opkald på

Håndfri opkald og stemmestyring

din telefon, mens du streamer videoer på din tablet. Hold musikken kørende, så længe det

Let og foldbart design

skal være, med det medfølgende, aftagelige lydkabel, som forlænger støjreduktionen helt
op til 30 timer. JBL TUNE 750BTNC fås i flere farver, som matcher din personlige stil.

Trådløse over-ear hovedtelefoner med aktiv støjreduktion

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Aktiv støjreduktion
Tune ind på din musik. Fjern støjen.

1 par JBL TUNE 750BTNC hovedtelefoner
Kabel til opladning
Aftageligt lydkabel
Advarselskort
Garantikort
Sikkerhedsark
Lynguide

JBL Pure Bass-lyd
I mere end 70 år har JBL konstrueret den præcise og imponerende lyd, der findes på de store
spillesteder rundt om i verden. Disse hovedtelefoner gengiver den samme JBL-lyd med en
hårdtslående bas, der er både dyb og kraftfuld.
Trådløs afspilning med Bluetooth
Du kan afspille lyd i høj kvalitet fra dine Bluetooth®-enheder – uden at bøvle med ledninger.
15 timers batteri med Bluetooth + støjreduktion – opladning på 2 timer
Nyd din musik trådløst og med aktiv støjreduktion i 15 timer. Genoplad batteriet på kun 2 timer.
Multipunkt-forbindelse
Gør det let at skifte fra én Bluetooth®-enhed til en anden. Du kan let skifte fra en video på din tablet
til et opkald på din mobiltelefon, så du aldrig går glip af et opkald.
Håndfri opkald og stemmestyring
Med knapperne på ørekoppen kan du let kontrollere din lyd, håndtere opkald og aktivere din
taleassistent.
Let og foldbart design
Takket være et let, kompakt og foldbart design er disse hovedtelefoner altid klar til at tage med,
uanset hvor du skal hen.
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Tekniske speciﬁkationer:
Transducerstørrelse: 40 mm
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Følsomhed passiv tilstand: 95 dBSPL/1 mW
Følsomhed aktiv tilstand: 100 dBSPL/1 mW
Transducer impedans: 32 ohm
Maks. indgangseffekt (med kabel): 40 mW
Overføringsfølsomhed:-15 dBV/PA
Bluetooth-sendeeffekt: <5 dbm
Bluetooth-transmitteret modulation:
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz-2,48 GHz
Bluetooth-profilversion:
A2DP v1.2, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
Bluetooth-version: 4.2
Batteritype headset:
Li-ionpolymerbatteri (610 mAh/3,7)
Opladningstid: <2 timer fra tom
Musikspilletid med BT til og ANC til: 15 timer
Musikspilletid med BT til og ANC fra: 22 timer
Musikspilletid med BT fra og ANC til: 30 timer
Vægt: 220 g
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