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Den smarteste måten å høre på musikk på.

Ditt liv, din musikk, din komfort – helt nye JBL Everest Elite 150NC er virkelig formet 

rundt deg. Den smarte teknologien gir deg trådløs frihet med opptil 16 timer avspilling på 

én enkelt ladning. I Adaptive Noise Cancelling (ANC)-modus kan du kontrollere hva du vil 

høre på i opptil 14 timer. Utstyrt med ekkodempende mikrofon for tydelige telefonsamtaler, 

tilbyr JBL Everest Elite 150NC håndfri styring av samtaler og musikk. Legendarisk JBL Pro 

Audio-lyd, flokefri kabel med magnetiske ørepropper, den kompakte harde bærevesken og 

det lette designet hever disse hodetelefonene til reisefølge par excellence. Disse stilige og 

elegante hodetelefonene med øremuffer i flere størrelser er møysommelig produsert ved hjelp 

av de beste materialer. De kommer i metalliske utførelser og farger. My JBL Headphones-

appens funksjoner sørger for trådløse oppdateringer, noe som gjør at disse hodetelefonene 

er klare for hva enn fremtiden bringer, samtidig som den justerbare Ambient Aware gjør det 

mulig å dynamisk justere hvor mye av omgivelsenes lyder som blir hørt. Tør å lytte.

Trådløse NC ørepropper
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Hva inneholder boksen?
EVEREST ELITE 150NC
Ladekabel
Oppbevaringsveske
1 x garanti/advarsel (W / !)
1 x hurtigstartveiledning / sikkerhetsdatablad 
(S / Q)

Tekniske spesifikasjoner
  Størrelse på driveren: 12mm

  Dynamisk frekvensresponsområde:
10Hz–22kHz

  Sensitivitet: 94dB@1kHz, 1mW

  Maksimal SPL: 105dB@-10 dBFS A-vektet

  Mikrofonfølsomhet @1kHz dB v/pa: -20

  Impedans: 16ohm

  Bluetooth maksimalt utgangseffekt: 4dBm

  Bluetooth-versjon: V4.1

  Bluetooth-overført modulasjon:
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

  Bluetooth-frekvens: 2.402GHz–2.48GHz

  Batteritype: Polymer Li-ion Batteri
(3.7V, 400mAh)

  Ladetid: 2 timer

  Musikkavspillingstid med ANC på og 
Bluetooth på: opptil 14 timer

  Musikkavspillingstid med ANC av og 
Bluetooth på: opptil 16 timer

  Vekt (g): 53g
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Funksjoner og fordeler 
Bluetooth-tilkobling
Nyt all musikken din trådløst.

Legendarisk JBL Pro Audio-lyd
Opplev den samme fantastiske opplevelsen og utrolige lyden som JBL har levert til 
konsertlokaler, studioer og stuer i over 70 år.

Adaptiv støyreduksjon
Steng verden ute med en adaptiv støyreduksjon, som lar deg kontrollere nivået av støy utenfra 
du vil slippe inn eller blokkere ut, ved hjelp av My JBL Headphones-appen eller Smart-knappen 
på halslinningen.

14 timer batterilevetid, lades opp på 2 timer
Micro USB-lading av de innebygde batteriene gir deg opptil 14 timer med avspilling i modusen 
med adaptive støyreduksjon, og opptil 16 timer med ANC av. Lad opp batteriet til 100 % på
2 timer.

Dobbelt ekkodempende mikrofon
Innebygd dobbel mikrofon som har ekkodemping, for krystallklare håndfrie samtaler.

Tilpasset av deg
Åpne opp for det fulle potensiale av Everest Elite 150NC, med personlig tilpasning av 
hodetelefoninnstillinger etter din smak.

Komfortable øreplugger
Modellerte øreplugger gir uovertruffen komfort til lytterens opplevelse – og muliggjør en lengre, 
mer givende opplevelse. 

Brett sammen og ta med deg
Det kompakte og elegante nakkebøyle-designet og en førsteklasses, hard bæreveske sørger 
for maksimal bærbarhet og beskyttelse. 

Magnetisk kabelstyring
Sikrer at øreproppene sitter trygt og fl okefritt rundt halsen din når de ikke er i bruk.

Trådløse NC ørepropper


