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Professionellt kvalitetsljud som tar dig ända fram till scenen.
Fylliga detaljer så att du inte missar ett enda beat. Hård och härlig bas med en enkel 

knapptryckning. DJ-förinställningar som tar dig med in i diskjockey-båset. JBL CLUB 700BT-

hörlurarna har inspirerats av professionella artister och levererar fantastiskt uppslukande 

ljud som får dig att tro att du är i samma rum som musikerna. Med superbekväm on-ear-

design, Ambient Aware- och TalkThru-funktioner samt styrning av Google Assistant och 

Amazon Alexa är det enkelt att hålla igång festen.
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Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 40 mm dynamiskt
	Frekvensåtergivning (passiv): 16 Hz – 40 kHz
	Frekvensåtergivning (aktiv): 16 Hz – 22 kHz
	Känslighet: 100 dB SPL vid kHz / 1 mW
	Max SPL: 93 dB
	Maximal Ingångseffekt (passiv): 1000 mW
	Mikrofonkänslighet: -24 dBV vid 1 kHz/Pa
	Impedans: 32 ohm
	Bluetooth-sändarens effekt: <4 dBm
	Bluetooth-sändarens modulering: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,480 GHz
	Bluetooth-profilens version: A2DP 1.3, A 

VRCP 1.5, HFP 1.6
	Bluetooth-version: V5.0
	Batterityp: Litiumjon (3,7 V / 610 mAh)
	Strömförsörjning: 5 V 1 A
	Laddningstid: < 2 timmar
	Uppspelningstid med BT på: 50 timmar
	Vikt: 283 g

Funktioner och fördelar 

Låt musiken ta över
Du behöver inte sitta längst fram på en konsert för att få det bästa ljudet. Högupplöst ljud och 
legendariskt JBL Pro Sound ger dig detaljer och klarhet. Låt dig uppslukas av musik som låter 
precis som artisterna ville.

Pumpa upp basen direkt
Det ska inte vara krångligt att få perfekt ljud. Tryck bara på knappen på den högra öronkåpan så får 
du en omedelbar basförstärkning.

50 timmar härligt ljud
Oroa dig inte för att behöva ladda batteriet på ett tag. Med 50 timmars Bluetooth-speltid kommer 
du behöva vila innan  hörlurarna gör det. 

Bekväm on-ear-passform
JBL CLUB 700BT har skapats för att se till att du blir helt uppslukad av musiken, med mjuka 
öronkuddar som knappt känns.

Kontrollera din miljö
Släpp in ljud utifrån med med Ambient Aware och TalkThru. Tänk på säkerheten i trafiken, prata 
utan att ta av dig hörlurarna.

Musik som följer med dig överallt
Ta med dina JBL CLUB 700BT överallt. De är hopfällbara och portabla och får plats i väskan, så de 
kan hänga med vart som helst, både dag och natt.

Perfekta samtal med Dual-Mic-teknik
Nu behöver du inte längre hitta ett tyst ställe när du ska ta ett samtal. Dual-mic-tekniken i JBL 
CLUB 700BT filtrerar bort allt bakgrundsljud när pratar i telefon, så du kan ringa var som helst. Tack 
vare trådlös musik som ansluts sömlöst med Bluetooth 5.0 och handsfree-samtal hänger de här 
hörlurarna med i ditt tempo.

Få hjälp från Google Assistant och Amazon Alexa
Skicka SMS, spela din bästa spellista eller kolla vädret, utan att ens röra telefonen. Välj Google 
Assistent eller Amazon Alexa i My JBL Headphones-appen, sedan fixar röstassistenten detta och 
mycket mer. Det enda du behöver göra är att trycka på den vänstra öronkåpan.

Hör musiken som din favorit-DJ
JBL har samarbetat med några av världens bästa DJ:s för att fånga deras egna personliga sound, 
så nu kan du höra dina favoritlåtar på samma sätt som de gör. Tryck bara på STAGE+ i My JBL 
Headphones-appen och välj bland DJ-förinställningarna.
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