
Trådlösa over-ear-hörlurar

Massor av bas, massor av nöje.
Med kraftfull JBL Pure Bass-ljud spelar JBL TUNE 700BT mäktigt och trådlöst. Den lätta over-
ear-konstruktionen ger maximal komfort och en känsla av att uppslukas av ljudet. Hörlurarna 
är stora när det gäller prestanda, men kan vikas ihop till ett kompakt format och passar för 
alla äventyr. Svara i telefon och hantera ljudet handsfree tack vare de bekväma knapparna 
på  öronkåpan som också aktiverar röstassistenter så att du får hjälp när du är på språng.  
Njut av hörlurarna hela dagen tack vare 27 timmars batteritid, eller förläng nöjet i det oändliga 
med den löstagbara ljudkabeln som ingår. Genom att tillåta anslutning till två Bluetooth®-
enheter samtidigt ser multipoint-anslutningen till att du inte missar några samtal på din telefon 
när du strömmar video på din surfplatta. JBL TUNE 700BT finns i flera färger som passar din 
individuella stil.
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Tekniska specifikationer:
  Storlek på högtalarelement: 40 mm 

dynamiskt 
  Frekvensomfång: 20 Hz – 20 kHz
  Passivt känslighetsläge: 95 dBSPL /  

1 mW
  Aktivt känslighetsläge: 102 dB / 1 kHz
  Elementimpedans: 32 ohm
  Maximal ineffekt: 40 mW
  Sändarkänslighet: -15 dBV/Pa
  Bluetooth-sändarens effekt: < 5 dBm
  Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, 

π/4DQPSK, 8DPSK
  Bluetooth-frekvens: 2,402 – 2,480 GHz
  Bluetooth-profilversion: A2DP 1.2, 

AVRCP 1.5, HFP 1.6, HSP 1.2
  Bluetooth-version: 4.2
  Hörlurarnas batterityp: Polymerlitiumjon 

(610 mAh / 3,7 V)
  Strömförsörjning:  5 V – 1 A
  Laddningstid: < 2 timmar från tomt
  Uppspelningstid med Bluetooth på:  

27 timmar
  Vikt: 220 g

Funktioner och fördelar 

JBL Pure Bass-ljud
I mer än 70 år har JBL utvecklat precist, naturligt ljud för stora arenor över hela världen.  
Dessa hörlurar återger samma JBL-ljud och pumpar ut bas som är både djup och kraftfull.

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

27 timmars batteritid
Lyssna trådlöst i 27 timmar. Ladda batteriet snabbt i 5 minuter för att få två extra timmars 
njutning.

Handsfree-samtal och röststyrning
Styr ljud, samtal och starta röstassistenter från hörlurarna med knapparna på öronkåpan.

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

Lätt och hopvikbar design
Lätt och kompakt vikbar design gör att hörlurarna alltid är redo att resa vart du än ska.  
Den vadderade  öronkåpan ger ett uppslukande ljud och maximal lyssningsglädje.

Löstagbar ljudkabel
Tomt batteri? Förläng njutningen i oändlighet med ljudkabeln som ingår.
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