Trådløse over-ear-hodetelefoner med ANC

Trådløse over-ear-hodetelefoner med støyreduserende Active Noise
Cancelling og JBL Pure Bass-lyd.
JBL TUNE 750BTNC trådløse hodetelefoner med aktiv støyredusering og kraftig JBL Pure
Bass-lyd for en altoppslukende lydopplevelse. Utformet i lett materiale som dekker øret og
sørger for maksimal komfort og lydkvalitet. Hodetelefonene er kompakte og sammenleggbare,
og kan lett tas med på reise. Opplading på kun to timer sørger for 15 timers batteritid med
støyfri, trådløs avspilling. Hodetelefonene kan kobles til to Bluetooth®-enheter samtidig,
og flerpunktsforbindelsen sørger for at du ikke går glipp av et anrop mens du strømmer
musikk fra nettbrettet. La musikken fortsette å spille uten stans med den medfølgende,
avtagbare lydkabelen, som forlenger støyreduseringskapasiteten med opp til 30 timer.
JBL TUNE 750BTNC kommer i forskjellige farger tilpasset din personlige stil.

Funksjoner
Active Noise Cancelling
JBL Pure Bass-lyd
Trådløs Bluetooth-strømming
15 T batteritid med BT + NC | 2 T ladetid
Flerpunktsforbindelse
Handsfree-anrop & stemmestyring
Lett, sammenleggbar design

Trådløse over-ear-hodetelefoner med ANC

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

Active Noise Cancelling
Fokuser på musikken. Steng støyen ute.

1 par JBL TUNE 750BTNC Hodetelefoner
Ladekabel
Avtagbar lydkabel
Advarselskort
Garantikort
Sikkerhetsinstruks
QSG

JBL Pure Bass-lyd
I over 70 år har JBL konstruert den presise, imponerende lyden som finnes på store arenaer over
hele verden. Disse hodetelefonene reproduserer den samme JBL-lyden, og sender ut en bass som
både er dyp og kraftig.
Trådløs Bluetooth-strømming
Strøm trådløs lyd av høy kvalitet fra Bluetooth®-enhetene dine – uten rotete kabler.
15 T batteritid med BT + NC | 2 T ladetid
Lytt trådløst i 15 timer med aktiv støyredusering for langvarig moro. Lad opp batteriet raskt på bare
to timer.
Flerpunktsforbindelse
Lar deg enkelt skifte fra én Bluetooth®-enhet til en annen. Du bytter for eksempel enkelt fra video
på nettbrettet til telefonfunksjonen på mobilen din – slik at du aldri går glipp av et anrop.
Handsfree-anrop & stemmestyring
Du kan enkelt kontrollere lyden, administrere telefonsamtaler og aktivere taleassistenter med
knappene på hodetelefonene.
Lett, sammenleggbar design
Lett, kompakt og sammenleggbar design gjør at disse hodetelefonene alltid er klare til å tas med på
reise hvor som helst.
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Tekniske spesifikasjoner

Driverstørrelse: 40 mm
Frekvensområde: 20 Hz – 20 KHz
Følsomhet, passiv modus: 95 dBSPL / 1 mw
Følsomhet, aktiv modus: 100 dBSPL / 1 mw
Transduserimpedans: 32 ohm
Maks. inngangseffekt (kablet): 40 mW
Overføringsfølsomhet: -15 dBV / PA
Bluetooth-overført strøm: < 5 dbm
Bluetooth-sendt modulasjon:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz
Bluetooth-profilversjon: A2DP v1.2,
AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
Bluetooth-versjon: 4.2
Hodetelefonenes batteritype: Polymer Li-ion
batteri (610 mAh / 3.7)
Ladetid: < 2 timer fra tom
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:
15 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:
22 timer
Musikkavspillingstid med BT av og ANC på:
30 timer
Vekt: 220 g
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