Trådløse øredekkende hodetelefoner med aktiv støyreduksjon

Nyt musikken din uten støy.
Med Tune 660NC støyreduserende hodetelefoner kan du nyte god lyd uten støy! Nyt
JBL Pure Bass Sound i opptil 44 timer, og lad opp igjen på et blunk (bare 5 minutter for
2 ekstra timer på batteriet). Tom for batteri? Bare koble til kabelen som følger med for å
holde flyten gående. Par JBL Tune 660NC til din Android-enhet umiddelbart takket være
Googles Fast Pair-teknologi. Så kan du bruke de praktiske knappene på øreklokken til å
kontrollere både lyd og anrop med enheten i lommen. Velg en farge som passer humøret
ditt. Kjempelette, foldes sammen flatt – de passer hvor som helst, klare til å livne opp
dagen din.

Funksjoner
Aktiv støyreduksjon
JBL Pure Bass-lyd
Opptil 44 timers batteritid med ANC på
Håndfrie samtaler og stemmeassistent
Trådløs Bluetooth-avspilling
Lett og foldbar design
Støtter Fast Pair fra Google

Trådløse øredekkende hodetelefoner med aktiv støyreduksjon

Hva inneholder boksen?

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.
Opptil 44 timers batteritid med ANC på
Lytt trådløst i 44 timer med aktiv støyreduksjon – for moro som varer. Eller opptil 55 timer med kun
BT. Lad opp 2 timer ekstra på 5 minutter med den praktiske USB Type-C-kabelen. Nyt uavbrutt,
ledningstilkoblet bruk med den avtakbare kabelen som følger med.
Håndfrie samtaler og stemmeassistent
Kontroller lyden og håndter samtaler enkelt fra hodetelefonene, takket være mikrofonen og de
praktiske knappene på øreklokkene. Eller bruk øreklokkeknappen til å raskt kommunisere med
enhetens stemmeassistent.
Trådløs Bluetooth-avspilling
Strøm trådløst musikk med høy kvalitet fra smarttelefon eller nettbrett – helt uten rotete kabler,
takket være Bluetooth 5.0.
Lett og foldbar design
Lette materialer gjør disse komfortable på ørene dine, og med den solide konstruksjonen kan du
brette disse sammen og ut igjen år etter år.
Støtter Fast Pair fra Google
JBL Tune 660NC kobles umiddelbart opp med Android-enheten din så snart du skrur dem på, takket
være Fast Pair fra Google.
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1 x Tune 660NC
1 x USB Type-C ladekabel
1 x Lydkabel
1 x Garanti/advarsel (W/!)
1 x Hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (S/i)

Tekniske spesifikasjoner
Driver-størrelse: 32 mm dynamisk driver
Strømforsyning: 5 V 1 A
Vekt: 166 g
Ørepluggenes batteritype: Polymer
litium-ion-batteri (610 mA / 3,7 V)
Ladetid: < 2 timer fra tomt batteri
Musikkavspillingstid med BT på:
opptil 55 timer
Musikkavspillingstid med AUX og ANC på:
opptil 35 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:
opptil 44 timer
Frekvensresponsområde: 20 Hz–20 kHz
Impedans: 32 Ohm
Sensitivitet: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maksimum SPL: 96 dB
Mikrofonens følsomhet: -42 dBV @ 1 kHz / Pa
Bluetooth-versjon: 5.0
Bluetooth-profilversjon: A2DP v1.3,
AVRCP v1.5, HFP v1.6
Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,480 GHz
Maksimal driftstemperatur: 45 °C
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