
Trådlös upplevelse. Ojämförlig komfort.
JBL Everest 110 är trådlösa in-ear-hörlurar med Legendary JBL Pro Audio-ljud som ger en 
dynamisk akustisk upplevelse i upp till 8 timmar på en enda laddning, med snabb uppladdning 
på bara 2 timmar. Den ergonomiska designen anpassar sig efter hela örats kontur och sitter 
perfekt vilket ger en unik komfort och många timmars skön musik. Njut av handsfree-samtal 
i kristallklar kvalitet med hjälp av den inbyggda mikrofonen med ekofri funktion. Det här 
smäckra hörlurarna har tre storlekar på öronpropparna och finns i lyxiga metallic-färger. De 
är snygga att se på och låter ännu snyggare. Våga lyssna.

Funktioner
 Bluetooth-teknik

 Legendary JBL Pro Audio-ljud

 Ekofri mikrofon

 8 timmars batteritid, snabb uppladdning på  

 2 timmar

 Bekväma öronproppar

 Enkel styrning
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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.

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

8 timmars batteritid, snabb uppladdning på 2 timmar
Det inbyggda batteriet som laddas med mikro-USB ger upp till 8 timmars speltid med snabb 
uppladdning på endast 2 timmar.

Bekväma öronproppar
Ergonomiska lurar med proppar i tre storlekar garanterar perfekt passform och perfekt komfort.

Enkel styrning
Fjärrkontroll på kabeln innebär enkel styrning av musiken och handsfree-samtal.

Detta finns i lådan:

Hörlurar

Öronproppar i S, M, L

Laddningskabel

Varningskort

Garantikort

Säkerhetsblad

Snabbguide 

Tekniska specifikationer:
  Elementstorlek: 5.8mm

  Dynamisk frekvensåtergivning 
10–22 kHz

  Elementets känslighet: 96 dB/1 kHz, 
1mW

  Max. SPL: 103 dB

  Mikrofonens känslighet: -42 dBV/Pa

  Bluetooth-sändarens effekt: ≤4dBm

  Bluetooth-sändarens modulering: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8-DPSK

  Bluetooth-specifikationer: 4.1

  Bluetooth-profiler: A2DP V1.3, 
AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

  Batterityp: Polymert litiumjonbatteri 
(3,7 V, 60 mAh x 2)

  Laddningstid: 2 timmar

  Musikuppspelningstid: upp till 8 timmar

 Mått på öronkuddar B x H x L (mm) :   
 14,7 x 14,8 x 30,4

 Mått på mikrofonhölje B x H x L (mm) :   
 9.1 x 7.2 x 42.3

  Vikt (kg): 0.016
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