
Trådløs oplevelse. Enestående komfort.
 De trådløse JBL Everest 110 øretelefoner giver dig den legendariske JBL Pro Audio-lyd. Du 
kan nyde den dynamiske lytteoplevelse i op til 8 timer, og herefter klares opladningen på 
bare to timer. Det ergonomiske design er tilpasset alle ørets konturer og sidder perfekt, så 
du får enestående komfort og mange timers lytteglæde. Oplev krystalklare, håndfri opkald 
med den indbyggede mikrofon med ekkoreducering. Fås med ørekapper i tre størrelser og et 
førsteklasses metaldesign. Flotte at se på - og endnu bedre at lytte til. Lyt lige her.

Funktioner
 Bluetooth-forbindelse

 Legendarisk JBL Pro Audio-lyd

 Ekkoreducerende mikrofon

 8 timers batteri og hurtig opladning på 2 timer

 Komfortable ørepropper

 Nem betjening
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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.

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

8 timers batteri og hurtig opladning på 2 timer
Indbygget batteri med micro USB-opladning giver op til 8 timers afspilningstid med hurtig 
opladning på blot 2 timer.

Komfortable ørepropper
Ergonomiske ørepropper med ørekapper, som findes i 3 størrelser, så du får den optimale 
pasform med enestående komfort.

Nem betjening
In-line fjernbetjening for nem musikbetjening og håndfri opkald.

Hvad er der i æsken:
Hovedtelefoner

Ørepropper S, M, L

Opladningskabel

Advarselsdatablad

Garantibevis

Sikkerhedsblad

Kvikstart-guide

Tekniske specifikationer:
  Enhedsstørrelse: 5,8 mm

  Dynamisk frekvensområde: 10–22 kHz

  Enhedsfølsomhed: 96 dB/1 kHz, 1 mW

  Maks. SPL: 103 dB

  Mikrofonfølsomhed: -42 dBV/Pa

  Bluetooth-sendeeffekt: ≤4 dBm

  Bluetooth-transmittermodulation: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8-DPSK

  Bluetooth-spec.: 4.1

  Bluetooth-profiler: A2DP V1.3, 
AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

  Batteritype: Polymer Li-ion-batteri 
(3,7 V, 60 mAh x 2)

  Opladningstid: 2 timer

  Musikafspilningstid: op til 8 timer

  Ørepudemål B x H x L (mm): 
14,7 x 14,8 x 30,4

  Mikrofonkabinetmål B x H x L (mm): 
9,1 x 7,2 x 42,3

  Vægt (kg): 0,016
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