
Funksjoner
 Aktiv støyreduksjon

 JBL Pure Bass-lyd

 Trådløs Bluetooth-avspilling

 12 timers batterilevetid med BT+NC på | 
Lades opp på 2 timer

 Hands-free-samtaler

 Veier lite og kan brettes sammen

Trådløse øredekkende hodetelefoner med støyreduksjon og JBL Pure 
Bass-lyd.

Vi introduserer de nye JBL TUNE600BTNC – trådløse øredekkende hodetelefoner med 

støyreduksjon som veier lite og kan brettes sammen, en kompakt løsning for hverdagsbruk. 

JBL TUNE600BTNC har 32 mm JBL-driver som bidrar til å levere JBL Pure Bass-lyd. Lyd 

som kan nytes uten unødvendig støy i mer enn 12 timer trådløst. De lades helt opp på kun 

to timer. Takket være den medfølgende avtakbare kabelen, kan du nyte musikken så lenge 

du vil med kabelen tilkoblet, med eller uten aktiv støyreduksjon. JBL TUNE600BTNC er laget 

av solide materialer og designet i fire friske farger. De lar deg raskt koble til din verden med 

knapper på øreklokkene, for enkel hands-free håndtering av samtaler og musikk.

Trådløse øredekkende hodetelefoner med aktiv støyreduksjon.
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Hva inneholder boksen?
1 par TUNE600BTNC-hodetelefoner
Ladekabel
Avtakbar kabel
Advarselskort
Garantikort
Sikkerhetsblad 
QSG

Tekniske spesifikasjoner
		Driverstørrelse: 32 mm
		Dynamisk frekvensresponsområde:  

20 Hz – 20 kHz
		Følsomhet: 100 dB
		Maksimal SPL: 95 dB
		Mikrofonens følsomhet @1kHz – 24 dBV/Pa
		Impedans: 32 ohm
		Batteritype: Litium-ion polymer-batteri  

(3,7 V, 610 mAh)
		Ladetid: 2 timer
		Snakketid med BT på: 22 timer
		Musikkavspilling med BT på og ANC av: 

22 timer
		Musikkavspilling med BT på og ANC på:  

12 timer
		Musikkavspilling med BT av og ANC på:  

30 timer
		Strøm for Bluetooth-sender: 0–4 dBm
		Bluetooth-senders modulasjon:  

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
		Bluetooth-frekvens: 2,402–2,48 GHz
		Bluetooth-profiler: HFP v1.6, HSP v1.2,  

A2DP v1.2, AVRCP v1.5
		Bluetooth-versjon: V4.1
		Vekt: 173 g

Funksjoner og fordeler 
Aktiv støyreduksjon
Hold støyen ute, så du kan nyte musikken din.

JBL Pure Bass-lyd
I over 70 år har JBL produsert den presise og imponerende lyden du kan høre på store 
arrangementssteder over hele verden. Disse hodetelefonene reproduserer den samme JBL-lyden, 
med bass som er både dyp og kraftig.

Trådløs Bluetooth-avspilling
Strøm trådløst musikk med høy kvalitet fra smarttelefon eller nettbrett.

12 timers batterilevetid med BT+NC på | Lades opp på 2 timer
Hør trådløst i 12 timer med aktiv støyreduksjon. Lad opp batteriet til 100 % på to timer. 

Hands-free-samtaler
Kontroller lyden og håndter samtaler enkelt fra hodetelefonene, takket være den praktiske 
fjernkontrollen med tre knapper og en mikrofon.

Veier lite og kan brettes sammen
Lette materialer gjør disse komfortable på ørene dine, og den solide konstruksjonen gjør at du kan 
brette disse sammen og ut igjen år etter år.


