
Funktioner
 Den berømte JBL-lyd
 Aktiv støjreducering
 Bluetooth
 24 timers batteritid med Bluetooth (uden 

støjreduktion) og 15 timer med både 
Bluetooth og støjreduktion

 2 timers opladning giver en hel dags 
underholdning

 Skift problemfrit mellem enheder
 Behagelig pasform med pandebånd af 

stof
 En-knaps fjernbetjening med stofl edning
 Aktiverings-knap til Siri og Google Nu

Luk verden ude, så du kan være i musikken.

 JBL E65BTNC hovedtelefonerne giver dig den verdensberømte JBL-lyd i et  iøjnefaldende 

design med førsteklasses materialer. Samtidig får du trådløs bekvemmelighed og overlegen 

aktiv  støjreduktion. JBL E65BTNC hovedtelefonerne har et blødt og behageligt stof-

pandebånd og vinklede, perfekt siddende øremuffer, så du kan fordybe dig i musikken i 

timevis. Den aktive støjreduktion virker både trådløst og med  ledning. Du får 24 timers 

trådløs spilletid med Bluetooth (15 timer med både Bluetooth og støjreduktion), og 

hovedtelefonen kan oplades helt på bare to timer. Multi-tasking er nemt, fordi JBL E65BTNC 

hovedtelefonerne problemfrit kan skifte mellem to enheder, så du aldrig går glip af et 

opkald, mens du nyder din musik eller ser en film. Du bliver også glad for den aftagelige, 

filterfri stofledning med fjernbetjeningsknap, udvalget af tre forskellige farver og det fladt 

foldbare design, som er let at tage med.

Trådløse omsluttende hovedtelefoner med støjreduktion
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Tekniske specifikationer:
  Størrelse af enhed: 40 mm
  Dynamisk frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
  Følsomhed: 95 dB
  Maks. SPL: 108 dB
  Mikrofonfølsomhed ved 1 kHz dB v/pa: - 42
  Impedans: 32 ohm
  Bluetooth-sendeeffekt: 0-4 dbm
  Bluetooth-sendemodulation: GFSK, 

π/4DQPSK, 8DPSK
  Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz - 2,48 GHz
  Bluetooth-profiler: HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  Bluetooth-version: V4.1
  Batteritype: Polymer Li-ion batteri 

(3,7 V, 610 mAh)
  Opladningstid: 2 timer
  Taletid med BT aktiveret: Op til 24 timer
  Musikspilletid med støjreduktion slået fra og 

Bluetooth aktiveret: Op til 24 timer
  Musikafspilningstid med BT og ANC aktiveret: 

Op til 15 timer
  Musikafspilningstid med BT deaktiveret og 

ANC aktiveret: Op til 30 timer
  Vægt: 258 g
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Funktioner og fordele 
Den legendariske JBL-lyd
Den berømte JBL-lyd, som kendes fra teatre, arenaer og studier verden over, fås nu til hovedtelefoner.

Aktiv støjreducering
Aktiv støjreduktion dæmper støjen fra omgivelserne, så du kan fordybe dig i din lydoplevelse.

Bluetooth
Nyd krystalklar, trådløs lyd og håndfri telefonopkald.

24 timers batteritid med Bluetooth (uden støjreduktion) og 15 timer med både Bluetooth og 
støjreduktion
Uden kabler kan du nyde den ene playliste efter den anden. Fra solopgang til solnedgang - og 
længere endnu.

2 timers opladning giver en hel dags underholdning
En hurtig to-timers opladning giver dig op til 24 timers afspilning.

Skift problemfrit mellem enheder
Skift let og ubesværet fra din bærbare enhed til en telefonsamtale, så du aldrig går glip af et opkald.

Behagelig pasform med pandebånd af stof
Optimeret ergonomisk design med bløde materialer giver en bedre pasform, så du kan lytte i timevis.

En-knaps fjernbetjening med stofl edning
Giver mulighed for nem styring af musik og opkald fra stort set alle bærbare enheder.

Aktiverings-knap til Siri og Google Nu
Tryk hurtigt to gange på ørekoppens afspil/pause-knap for at aktivere Siri eller Google Nu
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