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Din musik, utan brus.
JBL TUNE 750BTNC är trådlösa hörlurar med kraftfullt JBL Pure Bass-ljud och aktiv 

brusreducering som ger en potent bas och fängslande ljudupplevelser. Den lätta over-ear-

konstruktionen ger maximal komfort och ljudkvalitet samtidigt som den kan vikas ihop 

till ett kompakt format som är perfekt att ta med sig. 2 timmars laddning ger 15 timmars 

batteritid med brusfri, trådlös avspelning. Två Bluetooth®-enheter kan anslutas samtidigt och 

flerpunktsanslutningen ser till att du inte missar några samtal till telefonen när du strömmar 

video på din surfplatta. Fortsätt spela din musik utan avbrott med den medföljande avtagbara 

ljudkabeln som förlänger brusreduceringen med upp till 30 timmar. JBL TUNE 750BTNC finns 

i flera färger som passar din personliga stil.
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Detta finns i lådan:
1 par JBL TUNE 750BTNC-hörlurar
Laddningskabel
Avtagbar ljudkabel
Varningskort
Garantikort
Säkerhetsblad 
Snabbstartguide

Tekniska specifikationer:
	 Elementstorlek: 40 mm
	 Frekvensomfång: 20 Hz – 20 KHz
	 Känslighet passivt läge: 95 dBSPL/1mw
	 Känslighet aktivt läge: 100 dBSPL/1mw
	 Element-impedans: 32 ohm
	 Max ineffekt(kabelansluten): 40mW
	 Sändarkänslighet: -15 dBV/PA
	 Bluetooth-sändarens effekt: <5 dbm
	Bluetooth-sändarens modulering: 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
	 Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz
	 Bluetooth-profilens version: A2DP v1.2, 

AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
	 Bluetooth-version: 4.2
	 Hörlurarnas batterityp: 

Polymer-litiumjon (610 mAh/3,7)
	 Laddningstid: < 2 timmar från tomt batteri
	 Musikspeltid med BT och ANC på: 15 timmar
	 Musikspeltid med BT och ANC av: 22 timmar
	 Musikspeltid med BT av och ANC på: 

30 timmar
	 Vikt: 220g

Funktioner och fördelar 
Aktiv brusreducering
Fokusera på din musik. Skippa bruset.

JBL Pure Bass-ljud
I mer än 70 år har JBL utvecklat det exakta och imponerande ljud som du hör på de största 
arenorna över hela världen. Dessa hörlurar återskapar samma JBL-ljud och har en stark bas som är 
både djup och kraftfull.

Trådlös Bluetooth-strömning
Strömma ljud trådlöst i hög kvalitet från dina Bluetooth®-enheter utan trassliga kablar. 

15 timmars batteritid med BT+NC, 2 timmars laddningstid
Njut av musiken länge med 15 timmars aktiv brusreducering. Ladda snabbt upp batteriet på bara 
2 timmar. 

Flerpunktsanslutning
Växla från en Bluetooth-enhet till en annan utan problem. Du kan växla från en video på din 
surfplatta till ett samtal på din telefon, på så sätt kommer du aldrig att missa ett samtal.

Handsfree-samtal och röststyrning
Styr ljud och telefonsamtal och aktivera röstassistenter direkt med knapparna på hörlurarna.

Lätt och hopfällbar design
Den lätta och hopfällbara konstruktionen gör att hörlurarna är enkla att ta med sig på resa.
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