
Funktioner

 � JBL Pure Bass-lyd

 � Trådløs Bluetooth 5.3-teknologi

 � Tilpas din lytteoplevelse

 � Op til 76 timers batteritid og 
lynopladning (5 minutter giver 
3 timer ekstra)

 � Håndfri opkald med Voice Aware

 � Flerpunktsforbindelser

 � Let, komfortabelt og foldbart 
design

 � Aftageligt lydkabel

Ren bas. Ingen kabler.

Med JBL Tune 720BT-hovedtelefonerne kan du trådløst afspille 
kraftfuld JBL Pure Bass-lyd takket være den nyeste Bluetooth 
5.3-teknologi. Disse hovedtelefoner er nemme at bruge og giver dig 
op til 76 timers ren nydelse og 3 ekstra timers batteritid efter kun 
5 minutters opladning. Hent den gratis JBL Headphones-app, og 
tilpas din lyd via EQ, mens stemmemeddelelser guider dig gennem 
hovedtelefonernes funktioner. Håndter opkald, lyd og lydstyrke fra 
ørekoppen takket være den praktiske knapstyring. Hvis du får et 
opkald, mens du ser en video på en anden enhed, skifter JBL Tune 
720BT problemfrit til din mobil, så du aldrig går glip af et opkald. JBL 
Tune 720BT-hovedtelefonerne er lette og komfortable, selv efter mange 
timers lytning. De kan foldes fladt sammen i din rygsæk, så de følger dig 
overalt.
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Funktioner og fordele
JBL Pure Bass-lyd
JBL Tune 720BT har den berømte JBL Pure Bass-lyd, som leverer lyd til flere af 
verdens mest berømte spillesteder.

Trådløs Bluetooth 5.3-teknologi
Afspil lyd i høj kvalitet trådløst fra din smartphone uden besværlige ledninger 
ved hjælp af den nyeste Bluetooth-teknologi.

Tilpas din lytteoplevelse
Hent den gratis JBL Headphones-app for at skræddersy lyden til din smag 
med EQ. Stemmemeddelelser på dit sprog guider dig gennem Tune 720BT-
funktionerne.

Op til 76 timers batteritid og lynopladning (5 minutter giver 3 timer ekstra)
 Til langvarig lytning: Få op til 76 timers trådløs afspilning, og genoplad batteriet 
på kun 2 timer med det praktiske USB-C-kabel. 5 minutters lynopladning giver 
3 timers ekstra musik.

Håndfri opkald med Voice Aware
Du kan nemt styre lyden og håndtere dine opkald fra hovedtelefonerne med 
de praktiske knapper på ørekoppen. Hør din stemme, mens du taler, med 
hjælp af Voice Aware.

Flerpunktsforbindelser
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, komfortabelt og foldbart design
De lette materialer og bløde ørepuder med polstret hovedbøjle er behagelige 
at have på i længere perioder. Det foldbare design letter transporten, så du 
kan have din musik med dig når som helst og hvor som helst.

Aftageligt lydkabel
Fladt batteri? Forlæng underholdningen i det uendelige med det medfølgende 
lydkabel.

Tekniske specifikationer
 � Strømforsyning: 5 V, 1 A
 � Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
 � Impedans: 32 ohm
 � Følsomhed: 103 dB SPL ved 1 kHz 

1 mW
 � Maksimal SPL: 95 dB
 � Mikrofonfølsomhed: -40 dBV ved 

1kHz/Pa
 � Maksimal driftstemperatur: 45 °C
 � Bluetooth-sendermodulering: 

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
 � Bluetooth-version: 5.3
 � Bluetooth-profilversion: HFP 1.7.2, 

AVRCP 1.6.2, A2DP 1.3.2
 � Frekvensområde for Bluetooth-

sender: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
 � Bluetooth-sendeeffekt: 6 dBm 
 � Enhedsstørrelse: 40 mm (1,57”) 

dynamisk enhed
 � Vægt: 220 g
 � Længde på hovedtelefonkabel 

(m): 1,2 
 � Ørekop, udvendig højde (cm): 7,34
 � Ørekop, udvendig bredde (cm): 7,34
 � Ørekop, indvendig højde (cm): 3,1
 � Ørekop, indvendig bredde (cm): 3,1
 � Ørekop, dybde (cm): 1,78
 � Batteritype (headset): Litium-ion-

batteri (3,7 V / 500 mAh)
 � Ladetid: 2 timer
 � Musikafspilningstid med Bluetooth 

aktiveret: op til 76 timer

Hvad er der i æsken
1 x JBL Tune 720BT-hovedtelefoner
1 x USB-C-ladekabel 
1 x aftageligt lydkabel
1 x garanti / advarselsark 
1 x startguide
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