Trådløse on-ear-hovedtelefoner med aktiv støjreduktion

Din musik, uden støj.
Tune 660NC-hovedtelefonerne med støjreduktion giver dig fantastisk lyd, helt uden støj!
Nyd op til 44 timer med JBL Pure Bass-lyd. Og genoplad på et øjeblik (blot 5 minutter for
at få 2 ekstra timer på batteriet). Løbet tør for strøm? Sæt bare det medfølgende aftagelige
kabel til for at holde gang i musikken. Par øjeblikkeligt JBL Tune 660NC til din Androidenhed takket være Googles Fast Pair-teknologi. Brug de praktiske knapper på ørekoppen til
at styre lyden og opkald, og lad bare mobilen blive i din lomme. Vælg den farve, som bedst
matcher dit humør. De er superlette og kan foldes helt flade, så du kan have dem med
overalt og gøre din dag endnu bedre.

Funktioner
Aktiv støjreduktion
JBL Pure Bass-lyd
Op til 44 timers batteritid med aktiv
støjreduktion slået til
Håndfri opkald og hjælp fra
stemmeassistenten
Trådløs afspilning med Bluetooth
Let og foldbart design
Hurtig parring takket være Googles
teknologi

Trådløse on-ear-hovedtelefoner med aktiv støjreduktion

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Aktiv støjreduktion
Hold støjen ude, og nyd din musik.

1 x Tune 660NC
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x lydkabel
1 x garanti/advarselsark
1 x startguide/sikkerhedsdatablad

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.
Op til 44 timers batteritid med aktiv støjreduktion slået til
Lyt trådløst i 44 timer med aktiv støjreduktion – underholdning, der bliver ved og ved. Eller op til
55 timer kun med Bluetooth. Få 2 timer ekstra med bare 5 minutters opladning ved hjælp af det
praktiske type-C USB-kabel. Brug dem så længe du vil med det medfølgende, aftagelige kabel.
Håndfri opkald og hjælp fra stemmeassistenten
Du kan nemt styre lyden og håndtere dine opkald fra hovedtelefonerne med de praktiske knapper og
mikrofonen på ørekoppen. Eller du kan bruge knappen på ørekoppen til hurtigt at aktivere din enheds
stemmeassistent.
Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil stereolyd i høj kvalitet trådløst fra din smartphone eller tablet uden besværlige ledninger, takket
være Bluetooth 5.0.
Let og foldbart design
De lette materialer er komfortable at have på ørerne. Og den robuste konstruktion sikrer, at du kan
klappe disse hovedtelefoner perfekt sammen og ud igen i mange år.
Hurtig parring takket være Googles teknologi
JBL Tune 660NC parres øjeblikkeligt til din Android-enhed, så snart de tændes, takket være Googles
Fast Pair-teknologi.
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Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: dynamisk enhed på
32 mm (1,26")
Strømforsyning: 5V 1A
Vægt: 166 g
Batteritype (hovedtelefon): Polymer litium-ion
batteri (610 mA/3.7 V)
Opladningstid: <2 timer fra helt afladet
Musikspilletid med Bluetooth aktiveret:
op til 55 timer
Musikspilletid med AUX og aktiv støjreduktion
slået til: op til 35 timer
Musikspilletid med Bluetooth og aktiv
støjreduktion tændt: op til 44 timer
Dynamisk frekvensområde: 20 Hz-20 kHz
Impedans: 32 ohm
Følsomhed: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maksimal SPL: 96 dB
Mikrofonfølsomhed: -42 dBV @ 1kHz/Pa
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion: A2DP v1.3,
AVRCP v1.5, HFP v1.6
Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz-2,480 GHz
Maksimal brugstemperatur: 45 °C
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