Quincy Edition

Trådløse over-øre hodetelefoner med Quincys signaturlyd

Lytt med ditt hjerte.

Funksjoner

Med støtte og finstemming av den legendariske musikkprodusenten Quincy Jones, som har

Quincy Signaturlyd

lagt sitt personlige preg på den verdensberømte JBL-lyden, kombinerer JBL E55BT Quincy

Quincy stemmeveiledninger

Edition-hodetelefonene iøynefallende design og førsteklasses, nøye utvalgte materialer

20 timers batterilevetid

med trådløs bekvemmelighet. Med en myk lærhodebøyle og formpassende øreputer for

Bytt sømløst mellom enheter

komfortable og nytelsesrike lytteøkter, har JBL E55BT Quincy Edition-hodetelefonene

Avtakbar kabel med en-knapps
universalkontroll og mikrofon

20 timers batteritid, og kan bli fullstendig oppladet på to timer. Multitasking er gjort
enkelt, ettersom hodetelefonene vil bytte sømløst mellom to enheter, og sikre at du
aldri går glipp av et anrop mens du nyter din spilleliste eller ser en film. I tillegg til å
tilby Quincys lydsignatur og hans egen stemme for å veilede lytteren gjennom diverse
hodetelefonfunksjoner, kommer disse hodetelefonene også med en avtakbar, krøllfri
stoffkabel, og en slitesterk, myk bæreveske. JBL E55BT Quincy Edition er tilgjengelig i to
farger: space gray og dusty rose.

Suveren komfort og bærbarhet

Quincy Edition

Trådløse over-øre hodetelefoner med Quincys signaturlyd

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

Quincy Signaturlyd
Den legendariske produsenten Quincy Jones har gitt sin fulle støtte og lagt sitt personlige preg på den
anerkjente JBL-lyden som høres i teatre, arenaer og studioer rundt omkring.

1 par E55BT Quincy Edition-hodetelefoner

Quincy stemmeveiledninger
Som en tilleggsanerkjennelse har en av de mest respekterte navn innen lyd lånt sin stemme til å
veilede lytteren gjennom diverse hodetelefonfunksjoner.

1 bæreveske

20 timers batterilevetid
Nyt en hel dag med spillelister og ﬁlmer og lad raskt opp hodetelefonene på 2 timer.

Sikkerhetsark

Bytt sømløst mellom enheter
Bytt uanstrengt fra musikk på din portable enhet til et anrop fra din telefon, så du aldri går glipp av
et anrop.
Avtakbar kabel med en-knapps universalkontroll og mikrofon
Når den er i kablet modus tillater den krøllfrie kabelen med universalkontroll enkel musikk-kontroll
og håndfrie samtaler.

1 avtakbar kabel
1 ladekabel
Advarselskort
Garantikort
QSG

Tekniske spesiﬁkasjoner
Plugg: 3,5 mm (1/8") stereo miniplugg
Dynamisk driver: 50mm
Frekvensrespons: 20-20kHz

Suveren komfort og bærbarhet
Lagd med nøye utvalgt mykt lær og utstyrt med formpassende øreputer, har JBL E55BT Quincy
Edition en behagelig passform og et lettvekt-design, så du kan nyte din musikk til det fulle.
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