
Ultimativ lyd på farten.
JBL EVEREST™ 100 er legendarisk lyd i let design. Bluetooth 4.1-teknologien giver trådløse 
forbindelser, JBL Pro Audio Sound leverer en dynamisk lytteoplevelse, og de ergonomiske 
ørestykker sikrer en suveræn pasform og komfort i dine ører. Et genopladeligt batteri leverer 
8 timers spilletid, mens den indbyggede mikrofon med ekko-reduktion giver mere naturlige 
stemmer i dine opkald. Nyd den ultimative lyd – uden begrænsninger.
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Funktioner og fordele
Bluetooth 4.1
Opret forbindelse til enhver Bluetooth-kompatibel enhed, og nyd den forbløffende lydkvalitet 
uden besværet med ledninger.

Den legendariske JBL Pro Audio Sound
Få glæde af den samme forfinede oplevelse og forbløffende lyd, som JBL har leveret til 
koncertsale, lydstudier og stuer i næsten 70 år.

Klassens bedste ergonomi
Disse øretelefoner er ergonomisk designet, så de passer til dine ørers unikke kontur. Du vil 
opleve en suveræn komfort, selv når du lytter i længere tid ad gangen.

Indbygget mikrofon
Indbygget mikrofon med ekko-reduktion giver opkald med naturlige stemmer.

Hvad er der i æsken
1 par  JBL EVEREST™ 100-øretelefoner

1 stk. Micro USB-opladningskabel

3 stk. ørespidser i tre størrelser (S, M, L)

3 stk. tætsiddende ørespidser i tre størrelser (S, M, L)

1 stk. lynguide

1 stk. garanti- og sikkerhedsbemærkninger

Tekniske specifikationer
 Enhedsstørrelse: 5,8 mm

 Dynamikområde: 10-22 kHz

 Enhedsfølsomhed: 96 dB/1 kHz, 1 mW

 Maks. SPL: 103 dB

 Nominelt effektinput: 5 mW

 Mikrofonfølsomhed: -42 dBV/Pa

 Bluetooth-sendeeffekt: <4 dBm

 Bluetooth-sendemodulation:  
GFSK π/4, DQPSK, 8-DPSK

 Bluetooth-spec.: 4.1

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

 Batteritype: Li-ionpolymerbatteri  
(3,7 V, 60 mAh x 2)

 Musikafspilningstid med Bluetooth 
tændt: op til 8 timer

 Ørepropmål B x H x L (mm):  
14,7 x 14,8 x 30,4

 Mikrofonhusmål B x H x L (mm):  
9,1 x 7,2 x 42,3

 Vægt (g): 16
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