
Funksjoner
 � JBL Pure Bass Sound

 � Trådløs Bluetooth 5.3-teknologi

 � Tilpass lytteopplevelsen din

 � Opp til 76 timers batteritid og 
hurtiglading (5 min = 3 t)

 � Håndfrie samtaler med Voice 
Aware

 � Multipunkt-tilkobling

 � Veier lite, er komfortable og kan 
brettes sammen

 � Avtagbar lydkabel

Pure Bass. Null kabler.

JBL Tune 720BT-hodetelefonene strømmer kraftig JBL Pure Bass-
lyd takket være den nyeste 5.3 BT-teknologien. Disse hodetelefonene 
er brukervennlige, og gir deg opp til 76 timer med ren glede, samt 3 
timers ekstra batteritid med bare 5 minutters lading. Last ned den 
gratis JBL-hodetelefonappen og tilpass lyden din via EQ-en, mens 
talebeskjeder veileder deg gjennom hodetelefonenes funksjoner. 
Kontroller anrop, lyd og lydvolum fra øreklokken, takket være de 
praktiske knappekontrollene. Hvis en samtale kommer inn mens du 
ser på en video på en annen enhet, bytter JBL Tune 720BT sømløst 
over til mobilen din, slik at du aldri går glipp av en samtale. De lette 
og komfortable JBL Tune 720BT-hodetelefonene kan foldes sammen i 
ryggsekken slik at de kan følge deg overalt.
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Trådløse hodetelefoner

TUNE 720BT

Funksjoner og fordeler
JBL Pure Bass Sound
JBL Tune 720BT har den velkjente JBL Pure Bass-lyden, den samme som 
driver de mest berømte arenaene over hele verden.

Trådløs Bluetooth 5.3-teknologi
Strøm lyd av høy kvalitet trådløst fra smarttelefonen din uten rotete ledninger 
ved hjelp av den nyeste Bluetooth-teknologien.

Tilpass lytteopplevelsen din
Last ned den gratis JBL-hodetelefonappen for å skreddersy lyden til din 
smak med EQ-en. Talemeldinger på ditt eget språk veileder deg gjennom Tune 
720BT-funksjonene.

Opp til 76 timers batteritid og hurtiglading (5 min = 3 t)
For langvarig moro, lytt trådløst i 76 timer og lad opp batteriet på så lite som 
2 timer med den praktiske USB C-kabelen. En rask 5-minutters opplading gir 
deg 3 ekstra timer med musikk.

Håndfrie samtaler med Voice Aware
Kontroller lyden og håndter samtaler enkelt fra hodetelefonene, takket være 
de praktiske knappene på øreklokkene. Hør stemmen din mens du snakker 
ved hjelp av Voice Aware.

Multipunkt-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 et 
anrop.

Veier lite, er komfortable og kan brettes sammen
De lette materialene og myke øreputene med polstret hodebånd gjør 
hodetelefonene komfortable å ha på i lange perioder av gangen. Designet som 
kan brettes sammen gjør det enkelt for deg å bære dine hodetelefoner hvor 
som helst du vil lytte til musikk.

Avtagbar lydkabel
Flatt batteri? Få enda mer moro med den medfølgende lydkabelen.

Tekniske spesifikasjoner 

 � Strømforsyning: 5 V, 1 A
 � Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
 � Impedans: 32 ohm
 � Følsomhet: 103 dB SPL ved 1 kHz          

1 mW
 � Maksimal SPL: 95 dB
 � Mikrofonens følsomhet: -40 dBV ved 

1 kHz / Pa
 � Maksimal driftstemperatur: 45 °C
 � Bluetooth-senderens modulasjon: 

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
 � Bluetooth-versjon: 5.3
 � Bluetooth-profilversjon: HFP 1,7.2, 

AVRCP 1,6.2, A2DP 1,3.2
 � Bluetooth-senderens 

frekvensområde: 2,4 GHz – 
2,4835 GHz

 � Bluetooth-senders effekt: 6 dBm 
 � Driverstørrelse: 40 mm / 1.57” 

dynamisk driver
 � Vekt: 220 g / 0,485 lbs
 � Lengde på hodetelefonkabel (m): 1,2 
 � Lengde på hodetelefonkabel (fot): 

3,937
 � Øreklokke, utvendig høyde (cm): 7,34
 � Øreklokke, utvendig høyde (tommer): 

2,8897
 � Øreklokke utvendig bredde (cm): 7,34
 � Utvendig bredde på øreklokke 

(tommer): 2,8897
 � Øreklokke, innvendig høyde (cm): 3,1
 � Øreklokke, innvendig høyde (tommer): 

1,2205
 � Øreklokkens indre bredde (cm): 3,1
 � Øreklokke, innvendig bredde 

(tommer): 1,2205
 � Ørekoppens dybde (cm): 1,78
 � Øreklokkens dybde (tommer): 0,7008
 � Øreproppenes batteritype: Litium-

ion-batteri (3,7 V / 500 mAh)
 � Ladetid: 2 timer
 � Musikkavspillingstid med BT på: opptil 

76 t

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Tune 720BT hodetelefoner
1 x USB-C-ladekabel 
1 x avtagbar lydkabel
1 garanti/advarsel 
1 x QSG
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