Trådløse, omsluttende hovedtelefoner

Masser af bas, masser af sjov.

Funktioner

JBL TUNE 710BT giver dig den kraftfulde JBL Pure Bass-lyd - trådløst. Det lette, omsluttende

JBL Pure Bass-lyd

design giver maksimal komfort og medrivende lyd. Ydeevnen er fantastisk, og hovedtelefonerne

Trådløs afspilning med Bluetooth

kan foldes kompakt sammen, så de passer til ethvert eventyr. Besvar opkald og håndtér lyd

50 timers batterilevetid

uden brug af hænder takket være den praktiske knap på ørekoppen, der også aktiverer

Håndfri opkald + stemmeassistent

stemmeassistenterne, når du er på farten. Brug dem hele dagen takket være 50 timers

Flerpunktsforbindelse

batteritid, eller forlæng oplevelsen i det uendelige med det medfølgende, aftagelige lydkabel.

Let og foldbart design

Med forbindelse til to Bluetooth®-enheder samtidigt sikrer flerpunktsforbindelsen, at du ikke

Aftageligt lydkabel

går glip af et opkald på din telefon, mens du ser film på din tablet. Vælg den farve, der
matcher din stil eller dit humør, og oplev fantastisk lyd!

Trådløse, omsluttende hovedtelefoner

Hvad er der i æsken:

Funktioner og fordele
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
kraftfuld.
Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil kvalitetslyd trådløst fra dine Bluetooth®-enheder uden besværlige kabler.
50 timers batterilevetid
Lyt trådløst i 50 timer. Genoplad batteriet på bare 5 minutter for at få 3 timers ekstra underholdning.
Eller oplad det 100 % på 2 timer.
Håndfri opkald + stemmeassistent
Du kan nemt regulere lyden, håndtere dine opkald og aktivere stemmeassistenten fra
hovedtelefonerne med knappen på højre ørekop.
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. Med de polstrede ørekopper vil du nyde at fordybe dig i lyden.
Aftageligt lydkabel
Fladt batteri? Forlæng underholdningen i det uendelige med det medfølgende lydkabel.
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1 par JBL TUNE 710BT hovedtelefoner
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
(690 mAh/3,7 V)
Opladningstid: < 2 timer fra helt afladet
Musikspilletid med Bluetooth aktiveret:
op til 50 timer
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 32 ohm
Følsomhed (passiv tilstand): 104 dB SPL/1 mW
Følsomhed (aktiv tilstand): 103 dB SPL/1 mW
Maksimal SPL: 93 dB
Mikrofonfølsomhed: - 40 ± 3 dBV 94 dB@1 KHz
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt: <10 dBm
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimal brugstemperatur: 45 °C
Kabellængde: 1,2 m
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