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Din lyd – frakoblet.

I verdenen din er overlegen lyd viktig, så sett på JBL LIVE400BT trådløse on-ear-

hodetelefoner. Hodetelefonene JBL LIVE400BT er utstyrt med massive 40 mm drivere og 

leverer JBL-signaturlyden, med forbedret bass, slik at hvert spor på spillelisten fremheves. 

Trenger du hjelp til å komme deg gjennom dagen? Få enkel tilgang til Google Assistant 

eller Amazon Alexa med et trykk på øreklokken og spill favorittspillelisten din, tekst 

vennene dine eller sjekk været og mye mer, uten å se på telefonen din. Men det er ikke alt. 

JBL LIVE400BT-hodetelefonene kan også holde deg i kontakt med omgivelsene takket 

være Ambient Aware-funksjonen og TalkThru-teknologien som lar deg føre en samtale uten 

å ta av hodetelefonene. Lett og behagelig takket være det myke polstrede hodebåndet, 

du vil kunne nyte 24 timer med musikkstrømming med en ladetid på 2 timer, muligheter 

for multi-punkt-tilkobling og en praktisk avtakbar kabel med fjernkontroll/mikrofon, som lar 

deg rocke videre selv når batteriet går tomt. Rock i vei mens du fortsatt er oppmerksom 

med JBL LIVE400BT-hodetelefonene.
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Hva inneholder boksen?

LIVE400BT

Aux-ledning

Ladekabel

1 garanti/advarsel 

1 sikkerhetsdatablad/QSG   

Tekniske spesifikasjoner

	Driverstørrelse: 40 mm

	Driverfølsomhet ved 1 kHz / 1 mW: 
106 dB SPL

	Dynamisk frekvensresponsområde: 
20 Hz–20 kHz

	Maksimal inngangseffekt: 15 mW

	Impedans: 32 ohm

	Bluetooth-versjon: V4.2

	Bluetooth-overføringseffekt: 0–4 dBm

	Bluetooth-sendermodulasjon: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

	Bluetooth-frekvens: 2,402–2,48 GHz

	Bluetooth-profiler: A2DP V1.3, 
AVRCP V1.5, HFP V1.6

	Batteritype: Litium-ion polymer-batteri 
(3,7 V likestrøm, 700 mAh)

	Ladetid: 2 timer fra tomt

	Musikkavspillingstid med BT på: 
Opptil 24 timer

	Vekt: 185,8 g

Funksjoner og fordeler 
Signaturlyd fra JBL
40 mm drivere og en lydsignatur som kan bli funnet i de mest kjente arenaene over hele verden.

Få hjelp fra taleassistenten
Spill din favorittspilleliste, tekst en venn, sjekk været og mye mer ved å trykke på øreklokken for 
å aktivere Google taleassistent eller Amazon Alexa. Bruk den helt nye JBL-appen for enkelt å 
angi dine foretrukne taleassistenter.

Ambient Aware og TalkThru-teknologi
Ikke la musikken stoppe! Hold kontakten med omgivelsene mens du lytter til låtene dine. Et trykk 
på Ambient Aware-knappen øker omgivelseslydene og lar deg høre hva som skjer rundt deg. 
TalkThru-modus demper musikk-lydnivået, slik at du kan snakke med vennene dine uten å ta 
av hodetelefonene.

24 timer batterilevetid | 2 timers ladetid
Rock videre i en hel dag, og nyt hurtiglading hvis det ikke er nok. 

15 minutter lading for 2 timers spilletid
En rask lading på 15 minutter lar deg forlenge moroa i ytterligere 2 timer.

Håndfrie samtaler
Hold kontakten med verden ved å håndtere samtaler med knappene på øreklokken. Når batteriet 
er flatt, kobler du bare til lydkabelen og fortsetter å lytte og prate.

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

Appen Mine JBL-hodetelefoner
Tilpass lytteopplevelsen ved å justere JBL LIVE400BT-lydpreferansene via den gratis appen 
Mine JBL-hodetelefoner.

Et hodebånd i stoff som sitter behagelig på
LIVE400BT er superkomfortable med sin tilsittende form rundt hodet med et passende 
tekstilhodebånd og myke øreputer.

Avtakbar kabel med fjernkontroll og mikrofon
Når batteriet er flatt, kobler du bare til lydkabelen og fortsetter å lytte eller prate.


