
 Musikken binder os sammen. Ikke ledningerne.
Tag JBL Everest 310-hovedtelefonerne på og oplev 20 timers trådløs frihed. Glæd dig til den 
legendariske JBL Pro Audio-lyd og den ergonomiske komfort fra førsteklasses materialedesign 
og en fremragende pasform. Share Me 2.0-teknologien lader dig oprette forbindelse til vennerne 
og dele din musik via Bluetooth. Med hurtig 2-timers opladning, et elegant fladt foldbart design 
og et kompakt hårdt etui er disse hovedtelefoner den perfekte ledsager i din travle hverdag. 
En indbygget mikrofon sikrer krystalklare håndfri opkald, og musikken styres let fra ørekoppen. 
Fås i fire metalliske designs, der udtrykker din passion og din livsstil. Prøv at lytte.
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 Opret forbindelse og del

  20 timers batteri og hurtig opladning  
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 Fold og tag med
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Funktioner og fordele 
Bluetooth-forbindelse
Nyd al din musik trådløst.

Legendarisk JBL Pro Audio-lyd
Nyd den samme medrivende oplevelse og fantastiske lyd, som JBL har leveret til koncertsale, 
studier og dagligstuer gennem 70 år.

Opret forbindelse og del
Med ShareMe 2.0-teknologien kan du nu parre dine hovedtelefoner med andre BlueTooth-
hovedtelefoner, så du kan dele din musik, dine videoer eller spil mellem alle mærker – trådløst.

20 timers batteri og hurtig opladning på 2 timer
Indbygget batteri med micro USB-opladning giver op til 20 timers afspilningstid, med hurtig 
opladning på blot 2 timer.

Ekkoreducerende mikrofon
Indbygget mikrofon med ekkoreduceringsteknologi for krystalklare, håndfri opkald.

Komfortabel pasform
Hovedtelefonerne er ergonomisk tilpasset de unikke konturer i lytternes ører. Lytterne oplever 
enestående komfort for en længere og mere behagelig oplevelse.

Fold og tag med
Et elegant fladt foldbart design og et førsteklasses hårdt etui giver maksimal bærbarhed og 
beskyttelse.

Hvad er der i æsken:
Hovedtelefoner
Aftageligt fjernkabel
Opladningskabel
Etui
Advarselsdatablad
Garantibevis
Sikkerhedsblad
Kvikstart-guide

Tekniske specifikationer:
  Størrelse af dynamisk enhed: 40 mm
  Dynamisk frekvensområde: 10Hz-22kHz
  Følsomhed: 96 dB
  Maks. SPL: 111 dB
  Mikrofonfølsomhed ved 1 kHz dB v/pa:  

- 42
  Impedans: 32 ohm
  Bluetooth maks. udgangseffekt: 4 dBm
  Bluetooth-sendemodulation: GFSK, 

π/4DQPSK, 8DPSK
  Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz -  

2,48 GHz
  Bluetooth-profiler: HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.3, AVRCP v1.5
  Bluetooth-version: V4.1
  Batteritype: Polymer Li-ion batteri  

(3,7 V, 610 mAh)
  Opladningstid: 2 timer
   Musikafspilningstid med BT aktiveret: 

Op til 20 timer
  Taletid med BT aktiveret: Op til 20 timer
  Vægt (g): 230 g
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