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Lyd som beveger deg, når du er på farten.

JBL E55BT trådløse hodetelefoner over øret bringer signaturlyden av JBL rett til ørene dine. 

E55BT er en av våre mest allsidige pakker noensinne, med opptil 20 timers batterilevetid 

og en nyskapende og elegant stoffhodebøyle som understreker din motekvotient. Den 

ergonomiske over-øret-designen betyr at underholdningen fortsetter og morofaktoren blir 

forsterket uansett hva du gjør – arbeider, pendler, eller bare er på din vei rundt i byen. Multi-

enhet-tilkobling lar deg veksle sømløst mellom to enheter, slik at du aldri går glipp av en 

samtale. Med et elegant utseende, ulike fargealternativer og den ekstra bekvemmeligheten 

av en avtakbar kabel med fjernkontroll og mikrofon, vil du aldri ønske å bli sett uten dine 

E55BT hodetelefoner.

Trådløse over-øret-hodetelefoner 
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Hva inneholder boksen?
1 sett E55BT-hodetelefoner

1 avtakbar kabel

1 ladekabel

Advarselskort

Garantikort

Sikkerhetsark

QSG

Tekniske spesifi kasjoner 
 Plugg: 3,5 mm (1/8") stereo miniplugg

 Dynamisk driver: 50 mm

 Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz

 Impedans: 32 Ω

 Batterilevetid: opptil 20 t

 BT-type: 4

Funksjoner og fordeler
JBL-signaturlyd
JBL-signaturlyd leveres av kraftige 50mm drivere i en slank og stilig design.

Opptil 20 timers batterilevetid
Nyt en eller fl ere dager med trådløs lyd uten å måtte sette hodetelefonene til lading.

To timers ladetid
En rask to-timers lading gir deg opptil 20 timer lydavspilling.

Bytt sømløst mellom enheter
Bytt uanstrengt fra musikk på den bærbare enheten til en samtale fra telefonen, slik at du aldri går 
glipp av en samtale.

Komfortabelt tilpasset stoffhodebøyle
Komfortabelt tilpasset og stilig stoffhodebøyle komplementerer det stilige utseendet til 
hodetelefonene.

Lydkontroller på øret-koppen
I trådløs modus, tilbyr ørekopp-kontrollen praktisk håndtering av musikk og samtaler.

Flokefri tekstiltrukket kabel
En innovativ, fl okefri kabeldesign med vinklet plugg betyr at renskning av fl oker er en saga blott. 

En-knapps universal fjernkontroll med mikrofon
I kablet modus, den medfølgende kabelen, som er kompatibel med de fl este smarttelefonene, gir 
enkel musikkstyring og håndfri samtaler.

Forbedret ergonomisk design
Formtilpassede, behagelige øreputer så hodetelefonene sitter mens du nyter musikken din – selv 
når du er på farten.
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