
Funksjoner
 Signaturlyd fra JBL
 Aktiv støyreduksjon
 Bluetooth
 24-timers batteriliv med Bluetooth og 

ANC avslått, mens batteritiden er på  
15 timer med Bluetooth og ANC påslått

 To timer med lading for en hel dag 
pakket med underholdning

 Bytt sømløst mellom enheter
 Et hodebånd i stoff som sitter behagelig på
 1-knapps fjernkontroll med stoffledning

Steng verden ute, slik at du virkelig kan ta inn musikken.

JBL E65BTNC-hodetelefoner kombinerer førsteklasses materialer med et fantastisk design 

og gir deg den verdenskjente signaturlyden fra JBL. Alt er trådløst og med en overlegen, 

aktiv støyreduksjon. JBL E65BTNC har et mykt og behagelig hodebånd i stoff og vinklede, 

forseglende øreputer som gir en bedre og dypere lydopplevelse med aktiv støyreduksjon, 

enten den brukes  trådløst eller ikke. Batteritiden er på 24 timer i Bluetooth-modus  

(15 timer med Bluetooth der støyreduksjon er aktiv) og det tar bare to timer å lade den helt 

opp. Det er enkelt å gjøre flere ting på samme tid med JBL E65BTNC-hodetelefonene fordi 

hodetelefonene kan sømløst bytte mellom to enheter, noe som gjør at du aldri går glipp av 

et anrop når du hører på favorittsangen din eller ser en god film. I tillegg får du en avtakbar, 

flokefri stoffledning med en 1-knapps fjernkontroll. Den finnes i tre forskjellige farger i et 

sammenleggbart design, som gjør at den er enkel å ta med seg.

Trådløse over-ear hodetelefoner med støyreduksjon

E65BTNC



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt. JBL er et varemerke for 
HARMAN International Industries, Incorporated som er registrert i USA og/eller andre land. Bluetooth®-ordmerket 
og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av HARMAN 
International Industries, Incorporated, er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere. 
Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

Hva inneholder boksen?
1 par E65BTNC-hodetelefoner
1 avtakbar kabel
1 ladekabel
Advarselskort
Garantikort
Sikkerhetsblad
QSG

Tekniske spesifikasjoner
		Driverstørrelse: 40mm
		Dynamisk frekvensresponsområde: 20Hz-20kHz
		Sensitivitet : 95dB
		Maksimal SPL: 108dB
		Mikrofonfølsomhet @ 1kHz dB v/pa: -42
		Impedans: 32ohm
		Bluetooth-sendereffekt: 0-4dbm
		Modulasjon for Bluetooth-senderen:  

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
		Bluetooth-frekvens: 2.402GHz-2.48GHz
		Bluetooth-profiler: HFP v1.6, HSP v1.2, A2DP 

v1.2, AVRCP v1.4
		Bluetooth-versjon: V4.1
		Batteritype: Polymer Li-ion batteri  

(3.7V, 610mAh)
		Ladetid: 2 timer
		Taletid med BT på: Opptil 24 timer
		Musikkavspillingstid med ANC av og 

Bluetooth på: Opptil 24 timer
		Musikkavspillingtid med BT på og ANC på: 

Opptil 15 timer
		Musikkavspillingtid med BT av og ANC på: 

Opptil 30 timer
		Vekt (g): 258g
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Funksjoner og fordeler 
Signaturlyd fra JBL
Den legendariske signaturlyden fra JBL, som er kjent fra kinoer, arenaer og studioer fra hele verden, 
fås nå i hodetelefoner.

Aktiv støyreduksjon
Aktiv støyreduksjon reduserer støy fra omgivelsene, noe som gir deg en dypere lydopplevelse.

Bluetooth
Nyt krystallklar og trådsløs lyd med praktisk hands-free-anrop.

24-timers batteriliv med Bluetooth og ANC avslått, mens batteritiden er på 15 timer med 
Bluetooth og ANC påslått
Nyt spilleliste etter spilleliste fra morgen til kveld og mer i Bluetooth-modus.

To timer med lading for en hel dag pakket med underholdning
En rask lading på 2 timer gir deg 24 timer med avspilling.

Bytt sømløst mellom enheter
Bytt enkelt fra musikk på en bærbar enhet til en telefonsamtale på telefonen din – så du aldri går 
glipp av et anrop.

Et hodebånd i stoff som sitter behagelig på
Optimalisert, ergonomisk design og myke materialer gjør at den sitter bedre på, noe som gir deg 
lengre og mer behagelige lytteopplevelser.

1-knapps fjernkontroll med stoffledning
Gjør at det er enklere å styre musikken fra nærmest alle portable enheter.

E65BTNC


