
Trådløse, omsluttende hovedtelefoner med støjreduktion

Funktioner
 Aktiv støjreduktion
 JBL Pure Bass-lyd
 35 timers batterilevetid med Bluetooth 

og støjreduktion slået til | 2 timers 
genopladningstid

 Håndfri opkald og stemmestyring
 Google Fast Pair
 Flerpunktsforbindelse
 Let og foldbart design

Din musik, uden støj.
Din musik. Intet andet betyder noget. JBL Tune 760NC leverer varen: Omsluttende, super-

behagelige og kraftfulde. Den aktive støjreduktion blokerer unødvendige forstyrrelser, så du 

kan fokusere på det, der betyder noget - i op til 35 timer. Er det ikke nok? Få 2 ekstra timers 

spilletid med blot 5 minutters opladning. Tune 760NC er lette og foldbare, så de passer til 

ethvert eventyr. Du kan forbinde to Bluetooth®-enheder samtidigt, så du aldrig går glip af et 

opkald på din telefon, mens du ser en video på din tablet. JBL Tune 760NC parres straks 

med din Android-enhed med et enkelt tryk. Samtidig får du håndfri håndtering af opkald 

og din stemmeassistent. For at forlænge afspilningen i det uendelige skal du blot tilslutte 

JBL Tune 760NC med det medfølgende aftagelige kabel. Vælg den farve, der matcher dit 

humør, og slå dig løs!
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Hvad er der i æsken:
1 x JBL Tune 760NC
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x aftageligt lydkabel
1 x garanti/advarselsark
1 x sikkerhedsdatablad
1 x startguide

Tekniske specifikationer:
	Enhedsstørrelse: dynamisk enhed på 40 mm
	Strømforsyning: 5V 1A
	Vægt: 220 g
	Batteritype (hovedtelefon): Polymer-li-ion-

batteri - 610 mAh/3,7 V
	Opladningstid: < 2 timer fra helt afladet
	Musikspilletid med Bluetooth og aktiv 

støjreduktion tændt: 35 timer
	Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv 

støjreduktion slået fra: 50 timer
	Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 32 ohm
	Følsomhed (passiv tilstand): 103 dB SPL/1 mW
	Følsomhed (aktiv tilstand): 95 dB SPL/1 mW
	Maksimal SPL: 95 dB
	Mikrofonfølsomhed: -30 dBV/Pa
	Bluetooth-version: 5
	Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3, 

AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Frekvensområde for Bluetooth-sender: 

2,400 GHz – 2,4835 GHz
	Bluetooth-sendeeffekt: <10 dBm
	Bluetooth-sendermodulation: 

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
	Maksimal brugstemperatur: 45 °C
	Kabellængde: 1,2 m

Funktioner og fordele
Aktiv støjreduktion
Luk din musik ind. Luk støjen ude.

JBL Pure Bass-lyd
I 75 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.

35 timers batterilevetid med Bluetooth og støjreduktion slået til | 2 timers genopladningstid
Lyt trådløst i 35 timer med aktiv støjreduktion – underholdning, der bliver ved og ved. 
Eller i 50 timer med støjreduktion slået fra. Oplad batteriet på bare 2 timer. 

Håndfri opkald og stemmestyring
Du kan nemt styre lyden, håndtere dine opkald og aktivere stemmeassistenten fra hovedtelefonerne 
med de praktiske knapper på ørekoppen.

Google Fast Pair
Takket være Googles Fast Pair-teknologi forbindes JBL Tune 760NC øjeblikkeligt til din 
Android-enhed. Du kan også parre flere enheder ved blot at trykke på enhedernes skærm.

Flerpunktsforbindelse
Gør det nemt at skifte fra én Bluetooth®-enhed til en anden. Du kan nemt skifte fra en video på din 
tablet til et opkald på din mobiltelefon, så du aldrig går glip af en samtale.

Let og foldbart design
Takket være det kompakte, lette og foldbare design er disse hovedtelefoner altid klar til at følge 
dig overalt.
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