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

Vi præsenterer JBL TUNE600BTNC trådløse on-ear hovedtelefoner med aktiv støjreduktion. 

De kan foldes fladt sammen og er lette og kompakte – perfekt til hverdagsbrug.  

JBL TUNE600BTNC har 32 mm JBL-enheder, der gør det muligt at levere JBL Pure Bass-

lyd. Lyden kan nydes trådløst uden unødvendig støj i over 12 timer, og en fuld genopladning 

tager kun 2 timer. Og takket være det medfølgende aftagelige kabel kan du lytte til musik, så 

længe du vil med kablet tilsluttet – med eller uden aktiv støjreduktion. JBL TUNE600BTNC 

er fremstillet af robuste materialer og designet i fire friske farver. Du kan hurtigt oprette 

forbindelse til din verden med knapperne på ørekopperne, som gør det nemt at foretage 

opkald og afspille musik håndfrit.

Trådløse on-ear hovedtelefoner med aktiv støjreduktion.
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Tekniske specifikationer:
		Enhedsstørrelse: 32 mm
		Dynamisk frekvensområde: 20 Hz–20 kHz
		Følsomhed: 100 dB
		Maksimal SPL: 95 dB
		Mikrofonfølsomhed @1 kHz – 24 dBV/Pa
		Impedans: 32 ohm
		Batteritype: Polymer-li-ion-batteri  

(3,7 V, 610 mAh)
		Opladningstid: 2 timer
		Taletid med BT aktiveret: 22 timer
		Musikafspilningstid med BT og ANC slået fra: 

22 timer
		Musikafspilningstid med BT og ANC slået til: 

12 timer
		Musikafspilningstid med BT slået fra og ANC 

slået til: 30 timer
		Bluetooth-sendeeffekt: 0-4 dBm
		Bluetooth-sendermodulation:  

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

A2DP v1.2, AVRCP v1.5
		Bluetooth-version: V4.1
		Vægt: 173 g

Funktioner og fordele 
Aktiv støjreduktion
Hold støjen ude, og nyd din musik.

JBL Pure Bass-lyd
I over 70 år har JBL skabt den præcise, imponerende lyd, man finder på de store spillesteder rundt 
om i verden. Disse hovedtelefoner gengiver den samme JBL-lyd med en bas, der er både dyb og 
kraftig.

Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil stereolyd i høj kvalitet trådløst fra din smartphone eller tablet uden besværlige ledninger.

12 timers batterilevetid med BT+NC slået til. 2 timers genopladningstid
Lyt trådløst i 12 timer med aktiv støjreduktion – underholdning, der bliver ved og ved. Oplad batteriet 
hurtigt på 2 timer. 

Håndfri opkald
Du kan nemt styre lyden og håndtere dine opkald fra dine hovedtelefoner via den praktiske 
fjernbetjening med tre knapper og mikrofon.

Let design, der kan foldes sammen
Letvægtsmaterialerne gør dem komfortable at have på ørerne, og den robuste konstruktion sikrer,  
at disse hovedtelefoner klappes perfekt sammen og ud i mange år.
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