
Trådløse øredekkende hodetelefoner med støyreduksjon

Funksjoner
 Aktiv støyreduksjon

 JBL Pure Bass-lyd

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

 Håndfrie samtaler og stemmekontroll

 Google Fast Pair

 Multi-punkt-tilkobling

 Lett og foldbar design

Nyt musikken din uten støy.
Musikken din, ingenting annet teller. Øredekkende, superkomfortabel og kraftig. JBL Tune 

760NC holder løftet. Den aktive støyreduksjonen blokkerer unødvendige forstyrrelser slik 

at du kan fokusere på det som betyr noe, i opptil 35 timer. Ikke nok? Få 2 timer ekstra 

avspilling med kun 5 minutter lading. Tune 760NC er lett og sammenleggbar for å passe 

ethvert eventyr. Den kan kobles til to Bluetooth®-enheter samtidig, slik at du aldri går 

glipp av et anrop på telefonen mens du ser en video på nettbrettet. JBL Tune 760NC blir 

umiddelbart paret med Android-enheten din med et trykk, og tilbyr håndfri håndtering av 

samtaler og enhetens stemmeassistent. For å gjøre det enda mer moro, er det bare å 

plugge JBL Tune 760NC med den medfølgende avtakbare kabelen. Velg fargen som passer 

til humøret ditt og ha det gøy!      
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Hva inneholder boksen?
1 x JBL Tune 760NC hodetelefoner
1 x USB-C ladekabel
1 x avtagbar lydkabel
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x sikkerhetsdatablad (s / i)
1 x QSG

Tekniske spesifikasjoner
	Driverstørrelse: 40 mm dynamisk driver
	Strømforsyning: 5 V 1 A
	Vekt: 220 g
	Hodetelefonens batteritype: Litium-ion 

polymer-batteri (610 mAh / 3,7 V)
	Ladetid: <2 timer fra tomt batteri
	Musikkavspillingstid med BT på og ANC på: 

35 timer
	Musikkavspillingstid med BT på og ANC av: 

50 timer
	Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz
	Impedans: 32 Ohm
	Følsomhet passiv modus: 103 dB SPL/1 mW
	Aktiv følsomhetsmodus: 95 dB SPL/1 mW
	Maksimum SPL: 95 dB
	Mikrofonens følsomhet: -30 dBV/Pa
	Bluetooth-versjon: 5.0
	Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3, 

 AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Bluetooth-senderens frekvensområde: 

2,400–2,4835 GHz
	Bluetooth-senders effekt: <10 dBm
	Bluetooth-senders modulasjon:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Maksimal driftstemperatur: 45 °C
	Kabellengde: 1.2m

Funksjoner og fordeler 

Aktiv støyreduksjon
Lytt på musikken din. Fjern ekstern støy.

JBL Pure Bass-lyd
I 75 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.

35 timers batterilevetid med BT+NC | Lades opp på 2 timer
Lytt trådløst i 35 timer med aktiv støyreduksjon – for moro som varer, eller 50 timer med ANC slått 
av. Lad opp batteriet raskt på to timer. 

Håndfrie samtaler og stemmekontroll
Kontroller enkelt lyden din, håndtert samtalene dine og utløs stemmeassistenter fra hodetelefonene 
dine med knappen på øreklokken.

Google Fast Pair
JBL Tune 760NC kobler umiddelbart opp med Android-enheten din, takket være Fast Pair fra 
Google. Du kan også pare flere enheter ved å trykke på enhetens skjerm.

Multi-punkt-tilkobling
Du kan enkelt bytte fra én Bluetooth®-enhet til en annen. Du kan enkelt bytte fra en video på 
nettbrettet til et anrop på mobilen, så du aldri går glipp av anrop.

Lett og foldbar design
Lett og kompakt design som kan brettes sammen gjør disse hodetelefonene alltid klare til å reise 
overalt.
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