CLUB700BT
Trådløse on-ear hovedtelefoner

Professionel kvalitetslyd, der bringer scenen helt tæt på dig.

Funktioner

Suveræne detaljer, så du ikke går glip af en eneste tone. Dunkende, føl-det-i-dine-tæer bas

Vær midt i musikken

med et tryk på en knap. DJ-forudindstillinger giver fuld kontrol over lyden. JBL CLUB 700BT-

Pump bassen op med det samme

hovedtelefonerne er inspireret af professionelle kunstnere og leverer fremragende lyd i høj

50 timers uafbrudt sjov

opløsning, der sætter dig i samme rum som dine favoritmusikere. Med et superkomfortabelt

Behagelig pasform på øret

on-ear-design og funktionerne Ambient Aware og TalkThru plus kompatibilitet med Google

Styr dine omgivelser

Assistent og Alexa er det nemt at holde gang i festen.

Tag musikken med på farten
Perfekte opkald med to mikrofoner
Få hjælp fra Google Assistent og
Amazon Alexa
Hør lyden som en professionel DJ

CLUB700BT
Trådløse on-ear hovedtelefoner

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Vær midt i musikken
Du behøver ikke billet til forreste række for at opnå samme lytteoplevelse. Lyd i høj opløsning og
den legendariske JBL Pro Sound giver dig en bred vifte af detaljer og klarhed. Fordyb dig i lyden
med de samme effekter, som da dine yndlingsartister skabte musikken.

CLUB 700BT
Aux-indgangskabel med fjernbetjening og
mikrofon
USB type C opladningskabel
Etui
1 garantibevis/advarsel/lynguide/sikkerhedsark/
Google QSR

Pump bassen op med det samme
Du behøver ikke nørde rundt med knapper for at få lyden helt rigtig. Tryk blot på den dedikerede
knap på højre ørekop for et øjeblikkeligt basboost.
50 timers uafbrudt sjov
Du skal ikke bekymre dig om genopladning. Med 50 timers Bluetooth-spilletid får du brug for en
pause, før disse hovedtelefoner stopper.
Behagelig pasform på øret
JBL CLUB 700BT-hovedtelefonerne er designet til at fordybe dig i musikken med polstrede
ørekopper, der føles som om, de næsten ikke er der.
Styr dine omgivelser
Du kan stadig høre lyde fra omgivelserne med Ambient Aware og TalkThru. Vær sikker i trafikken,
og tal med andre uden at fjerne dine hovedtelefoner.
Tag musikken med på farten
Tag dine JBL CLUB 700BT-hovedtelefoner med dig overalt. De er sammenklappelige og bærbare,
så du kan tage dem med dig, uanset hvor din dag (eller nat) går hen, og de passer nemt i din taske.
Perfekte opkald med to mikrofoner
Ikke mere søgen efter fred og ro for at besvare et opkald. Dual-mic teknologien på JBL CLUB 700BT
fjerner støj fra omgivelserne under opkald, så du kan telefonere overalt. Håndfri opkald og trådløs musik
fungerer gnidningsløst takket være Bluetooth 5.0, så hovedtelefonerne altid er med dig på farten.
Få hjælp fra Google Assistent og Amazon Alexa
Send en sms, afspil din foretrukne playliste eller tjek vejrudsigten, alt sammen uden at røre
telefonen. Vælg Google Assistent eller Amazon Alexa i appen My JBL Headphones, så er din
stemmeassistent klar til at håndtere alt dette og meget mere. Du skal blot trykke på venstre ørekop.

Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: 40 mm dynamisk enhed
Frekvensområde (passiv): 16 Hz – 40 kHz
Frekvensområde (aktiv): 16 Hz – 22 kHz
Følsomhed: 100 dB SPL ved 1 kHz/1 mW
Maks. SPL: 93 dB
Maksimal indgangseffekt (passiv): 1000 mW
Mikrofonfølsomhed: -24 dB ved 1 kHz/Pa
Impedans: 32 ohm
Bluetooth-sendeeffekt: <4 dbm
Bluetooth-sendemodulation: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frekvens: 2.402 - 2.480 GHz
Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.6
Bluetooth-version: V5.0
Batteritype: Lithium Ion polymer batteri
(3,7 V/610 mah)
Strømforsyning: 5 V – 1 A
Opladningstid: <2 timer
Musikafspilningstid med BT aktiveret:
50 timer
Vægt: 283 g

Hør lyden som en professionel DJ
JBL har samarbejdet med nogle af verdens bedste DJs for at gengive lyden fra deres personlige
studier, så du kan høre dine yndlingsmusik, præcis som de gør. Tryk blot på knappen STAGE+ i
appen My JBL Headphones for at vælge mellem DJ-forudindstillingerne.
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