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Ditt ljud, utan kablar.

I din värld är musik det allra viktigaste, så dra på dig ett par trådlösa JBL LIVE650BTNC over-

ear-hörlurar med brusreducering och sätt guldkant på dagen. Hörlurarna JBL LIVE650BTNC 

är utrustade med robusta 40 mm-element och levererar JBL-signaturljudet med pulser av 

förstärkt bas så att varje spår på spellistan låter enastående. Och när musik är det enda 

som är viktigt kan du med hjälp av den aktiva brusreduceringstekniken eliminera ljuden från 

omgivningen så att inget stör upplevelsen. Behöver du lite hjälp med att klara av dagen? 

Enkel åtkomst till Google Assistent eller Amazon Alexa med en knackning på kåpan för 

att spela upp din favoritspellista, skicka ett meddelande till en kompis, kolla vädret och 

mycket mer, utan att behöva ta fram telefonen. Men det är inte allt. De är coola, bekväma 

och lätta att bära. Njut av strömmad musik i upp till 30 timmar (20 timmar med BT + ANC) 

med 2 timmars laddningstid, flerpunktsanslutning och en praktisk löstagbar kabel med 

fjärrkontroll/mikrofon som gör det möjligt att fortsätta digga musik även när batteriet tar 

slut. Rocka loss utan avbrott med hörlurarna JBL LIVE650BTNC.

Trådlösa over-ear-hörlurar med aktiv brusreducering
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Detta finns i lådan:
LIVE650BTNC
Aux-kabel
Laddningskabel
Väska
1 garantisedel/varning 
1 snabbguide/säkerhetsblad      

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 40 mm
	Elementkänslighet vid1 kHz/1 mW: 100 dB
	Dynamiskt frekvensomfång: 

20 Hz–20 kHz
	Maximal ineffekt: 30 mW
	Impedans: 32 ohm
	Bluetooth-version: 4.2
	Bluetooth-sändareffekt: 0-4 dbm
	Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, 

π/4DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz–2,48 GHz
	Bluetooth-profiler: HFP v1.6, A2DP V1.3, 

AVRCP V1.5
	Batterityp: Litiumjonpolymer 

(3,7 V DC, 700 mAh)
	Laddningstid: 2 timmar från tom
	Musikspelningstid med BT på: 

upp till 30 timmar
	Musikuppspelning med BT på och ANC 

på: 20 timmar
	Musikuppspelning med BT av och ANC 

på: 35 timmar
	Vikt: 260 g

Funktioner och fördelar 
JBL:s signaturljud
40 mm-element och en ljudsignatur som hörs på många av de mest kända lokalerna i världen.

Be röstassistenten om hjälp
Spela upp din favoritspellista, skicka ett meddelande till en kompis, kolla vädret och mycket mer 
genom att bara knacka på en öronkåpa och aktivera Googles röstassistent eller Amazon Alexa. 
Använd den helt nya JBL-appen för att på ett enkelt sätt ställa in röstassistenterna du gillar bäst.

Tryck på play. Stäng ute det som distraherar
Håll oönskat brus borta och fokusera på musiken med aktiv brusreducering.

Handsfree-samtal
Håll kontakten med världen genom att enkelt hantera samtal med knapparna på öronkåpan. När 
batteriet är tomt behöver du bara ansluta ljudkabeln för att fortsätta lyssna och chatta.

Flerpunktsanslutning
Låter dig enkelt byta från en Bluetooth®-enhet till en annan. Du kan enkelt växla från en video på 
din surfplatta till ett samtal på mobiltelefonen så att du aldrig missar ett samtal.

Huvudband av textil för bekväm passform
LIVE650BTNC blir extra bekväma eftersom de anpassar sig efter ditt huvud med ett tygband och 
mjuka öronkåpor.

My JBL Headphones-appen
Anpassa lyssnandet genom att justera ljudinställningarna för JBL LIVE 650BTNC med hjälp av 
den kostnadsfria My JBL Headphones-appen.

30 timmars batteritid med ANC avstängd och snabbladdning
Forsätt rocka i 30 timmar när aktiv brusreducering är avstängd eller i 20 timmar med Bluetooth och 
aktiv brusreducering. Med en snabb 15-minutersladdning kan du utöka det roliga i 2 timmar till. 

Förvara dem säkert när de inte används
Det mjuka fodralet skyddar och underlättar förvaring när du reser.

Trådlösa over-ear-hörlurar med aktiv brusreducering


