
Trådløse hodetelefoner over øret

Mye bass, mye moro.

Med den kraftige JBL Pure Bass Sound, gjengir JBL TUNE 700BT-hodetelefonene stor lyd, 

trådløst. Den lette over-øret-utformingen sikrer maksimal komfort og fordypelse i lyden. De 

spiller stort og kan brettes til en kompakt størrelse, slik at de passer på ethvert eventyr. Besvar 

anrop og styr lyden med handsfree, takket være de praktiske knappene på øre-koppen, som 

også aktiverer taleassistentene for hjelp i farten. Med 27 timers batterilevetid kan du bruke 

dem hele dagen, eller fortsette moroa uten begrensninger med den medfølgende avtagbare 

lydkabelen. Flerpunktstilkoblingen lar deg koble til to Bluetooth®-enheter samtidig, slik at du 

aldri går glipp av telefonanrop mens du strømmer videoer fra nettbrettet. JBL TUNE 700BT 

leveres i flere farger, slik at du kan finne en som passer til din stil.
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Hva inneholder boksen?
1 par JBL TUNE 700BT-hodetelefoner

Ladekabel

Avtagbar lydkabel

Advarselskort

Garantikort

QSG

Tekniske spesifikasjoner

  Driverstørrelse: 40mm dynamisk driver
  Frekvensområde: 20Hz–20KHz
  Følsomhet i passiv modus: 95 dBSPL / 1mW
  Følsomhet i aktiv modus: 102 dBSPL / 1mW
  Transduserimpedans: 32 Ohm
  Maks. inngangsstrøm: 40mW
  Overføringsfølsomhet: -15 Dbv/Pa
  Bluetooth-overført strøm: < 5dBm
  Bluetooth-overført modulasjon: GFSK,  

π/4DQPSK, 8DPSK
  Bluetooth-frekvens: 2,402GHz–2,480GHz
  Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.2, 

AVRCP 1.5, HFP 1.6, HSP 1.2
  Bluetooth-versjon: 4.2
  Hodesettets batteritype: Polymer 

Li-ion-batteri (610mAh/3.7V)
  Strømforsyning: 5V – 1A
  Ladetid: <2 timer fra tom
  Musikkspilletid med BT på: 27 timer
  Vekt: 220 g

Funksjoner og fordeler 

JBL Pure Bass-lyd
I over 70 år har JBL utviklet den presise og imponerende lyden du finner på store arenaer 
verden over. Disse hodetelefonene gjengir den samme JBL-lyden, med en bass som er både 
dyp og kraftig.

Trådløs Bluetooth-strømming
Strøm lyd i høy kvalitet trådløst fra Bluetooth®-enhetene dine, uten irriterende ledninger. 

27 timers batterilevetid 
Lytt trådløst i 27 timer. Hurtidlade batteriet i bare 5 minutter for å få 2 timers ekstra moro. 

Anrop og taleassistenter med handsfri
Du kan enkelt styre lyden, besvare anrop og bruke taleassistentene rett fra hodetelefonene, 
ved hjelp av knappene på ørekoppen.

Flerpunktstilkobling
Lar deg enkelt veksle mellom Bluetooth®-enheter. Du veksler lett fra video til nettbrett til 
telefonsamtale, slik at du aldri går glipp aven samtale.

Lett og brettbart design
Det lette og brettbare designet sørger for at disse hodetelefonene alltid er klare når du skal 
reise et sted, mens den polstrede ørekoppen gir deg deilig lyd og en fordypende lyd.

Avtagbar lydkabel
Flatt batteri? Lytt så lenge du vil med den medfølgende lydkabelen.
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