
Livet i hjemmet har et soundtrack.
Vi præsenterer en helt ny måde at opleve lyd på i dit hjem – ved at have den på. Med den 
berømte JBL-lyd, trådløs performance og fire enheder med Bass boost skaber Soundgear 
BTA din egen personlige lydzone. Samtidig kan du være helt opmærksom på dine omgivelser. 
Konstruktionen sidder omkring halsen og er ergonomisk udformet med intuitiv betjening og 
en blød stofoverflade. Nu kan du sætte både hænder og ører fri – og nyde en lydoplevelse, 
som er helt anderledes end alt andet, du har prøvet. Med Bluetooth®-understøttelse til trådløs 
afspilning fra kompatible enheder giver JBL Soundgear BTA dig 6 timers afspilningstid, en kort 
genopladningstid på 2 timer og en ekkoreducerende dobbelt mikrofon til krystalklare samtaler. 
Den medfølgende trådløse Bluetooth®-lydsender til TV giver en nem forbindelse til TV’et, så 
du rigtigt kan fordybe dig i filmen. Uanset, om du vil sætte turbo på din VR-oplevelse med 
omsluttende lyd, se en video, høre musik under dine daglige aktiviteter i dit hjem eller deltage i 
en telefonkonference, giver JBL Soundgear dig en spændende og ubesværet lydoplevelse med 
total frihed og komfort.
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Tekniske specifikationer:
  Enheds-størrelse: 4 x 31 mm
  Dynamisk frekvensområde: 

100 Hz – 20 kHz (-6 dB)
  Følsomhed: 96 dB
  Maksimal SPL: 111 dB
  Mikrofonfølsomhed @1 kHz dB v/pa: -42
  Impedans: 32 ohm
  Mærkeeffekt: 2 x 3 W
  Batteritype: Polymer-li-ion-batteri 

(3,7 V, 800 mAh)
  Opladningstid: 2 timer
  Musikspilletid med BT aktiveret: 6 timer
  Taletid med BT aktiveret: 6 timer
  Bluetooth®-sendereffekt: 0-4 dBm
  Bluetooth®-sendermodulation: 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
  Frekvens for Bluetooth-sender: 

2,402 GHz-2,48 GHz
  Bluetooth®-profiler: HFP V1.6, 

HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
  Bluetooth®-version: V4.0
  Vægt: 350 g

Funktioner og fordele 
Den berømte JBL-signaturlyd
Oplev den rigere og omsluttende lyd, som kun JBL kan levere, blandt andet takket være de fire 
enheder med Bass Boost.

Dobbelt mikrofon til telefonkonferencer
Håndfrie, krystalklare opkald gør dine konferencesamtaler nemme, praktiske og fri for ekko 
og støj.

Frihed til hænder og ører
Drop kablerne, og afspil bekvemt alt dit indhold trådløst og håndfrit – du bevarer 
opmærksomheden på omgivelserne uden at forstyrre andre.

6 timers batteritid
Indbygget batteri med micro USB-opladning giver 6 timers afspilningstid med hurtig opladning 
på blot 2 timer.

BTA, trådløs lydsender
Gør det nemt at oprette en Bluetooth®-forbindelse til TV’et, så du kan fordybe dig helt i en film. 
Nyd en synkroniseret lydoplevelse takket være den lave forsinkelse med AptX. Muligheden for at 
modtage lyden med enten optisk stik eller AUX-stik gør din Soundgear kompatibel med de 
fleste TV’er.

Komfortabelt design
Den ergonomiske form, der hviler skånsomt på dine skuldre, og soft touch-materialer, der 
passer til alle størrelser, skaber tilsammen en utroligt komfortabel lydoplevelse.

Intuitiv betjening
Du kan nemt styre din musik eller dine opkald uden at tage dit Soundgear af.

Skift problemfrit mellem enheder
Gør det nemt at skifte fra én Bluetooth®-enhed til en anden. Du kan nemt skifte fra en video på 
din tablet til et opkald på din mobiltelefon, så du aldrig går glip af et opkald.
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