
Frihet från sladdar. Frihet att dela.
Dra på dig JBL Everest 710 för upp till 25 timmars trådlös frihet, ett spännande omvälvande 
Legendary JBL Pro Audio-ljud och den ergonomiska komfort som premiummaterial och en 
säker passform ger. Med hjälp av Share Me 2.0-tekniken kan du ansluta och dela din musik 
med vänner via Bluetooth. En snabb 2-timmars omladdning, en snygg platt design och ett 
kompakt och hårt fodral gör de här hörlurarna till den perfekta reskompisen för din snabba 
livsstil. En inbyggd mikrofon ger kristallklar kvalitet på handsfree-samtal och enkla kontroller 
på hörluren ger dig kontroll över musiken. De här hörlurarna finns i olika metallic-färger och är 
en hyllning till din livspassion. Våga lyssna.
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Funktioner och fördelar 

Bluetooth-teknik
Njut av all din musik trådlöst.

Legendary JBL Pro Audio-ljud
Njut av samma överlägsna upplevelse och otroliga JBL-ljud som JBL har levererat till 
konserthallar, studior och vardagsrum i 70 år.

Anslut och dela
Med ShareMe 2.0 kan du para ihop dina hörlurar med andra Bluetooth-hörlurar, oavsett märke, 
för att dela musik, video och spel – trådlöst.

25 timmars batteritid, snabb uppladdning på 2 timmar
Det inbyggda batteriet som laddas med mikro-USB ger upp till 25 timmars speltid med snabb 
uppladdning på bara 2 timmar.

Ekofri mikrofon
Inbyggd mikrofon med ekofri funktion för kristallklar kvalitet för handsfree-samtal.

Bekväm passform
Hörlurarna har utformats ergonomiskt för att passa lyssnarens unika öronkontur. Lyssnaren kan 
uppleva en unik komfort under en längre och bekvämare upplevelse.

Vik ihop och ta med dig
En snygg plattvikt design och ett utmärkt hårt fodral ger maximal bärbarhet och skydd.

Detta finns i lådan:
Hörlurar
Löstagbar kabel med fjärr
Laddningskabel
Bärfodral
Varningskort
Garantikort
Säkerhetsblad
QSG

Tekniska specifikationer:
 Elementstorlek: 40 mm
 Dynamiskt frekvensomfång: 10Hz-22Hz
 Känslighet: 96 dB
 Max SPL: 111 dB
 Mikrofonens känslighet vid 1 kHz dB v/pa: -42
 Impedans: 32 Ohm
 Max. uteffekt, Bluetooth: 4 dBm
 Bluetooth-sändningens modulering: 

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

A2DP v1.3, AVRCP v1.5
 Bluetooth-version: V4.1
 Batterityp: Polymert litiumjonbatteri

 (3,7 V, 850 mAh)
 Laddningstid: 2 timmar
 Speltid för musik med Bluetooth:

 Upp till 25 timmar
 Samtalstid med Bluetooth: Upp till 25 timmar
 Vikt: 258 g
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