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Musik er en uundværlig del af din verden. Så prøv de trådløse omsluttende JBL LIVE650BTNC 

hovedtelefoner med støjreduktion, og gør din dag endnu bedre. JBL LIVE650BTNC-

hovedtelefonerne er udstyret med effektive 40 mm enheder, som leverer den berømte JBL-

lyd med forbedret bas, der giver ekstra liv og kraft til hvert eneste nummer på din playliste. 

Og når musikken er det eneste, der betyder noget, kan du med den aktive støjreduktion 

lukke omgivende lyde ude, så intet forstyrrer dig. Brug for en hjælper i hverdagen? Få 

nem adgang til Google Assistent eller Amazon Alexa med et tryk på ørekoppen. Afspil din 

yndlingsplayliste, send din ven en besked, tjek vejrudsigten og meget mere – uden at se 

på din telefon. Men det er ikke alt. Med et cool, let og komfortabelt design kan du nyde 

op til 30 timers (20 timer med BT + aktiv støjreduktion) trådløs musik efter bare 2 timers 

opladning. Her er mulighed for flerpunktsforbindelse, og det praktiske, aftagelige kabel med 

fjernbetjening/mikrofon giver dig mulighed for at spille videre, når batteriet er tomt. Slå dig 

løs uden forstyrrelser med JBL LIVE650BTNC hovedtelefonerne.
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Hvad er der i æsken:
LIVE650BTNC
Aux-kabel
Opladningskabel
Etui
1 x garanti / advarselsark 
1 x lynguide / sikkerhedsdataark      

Tekniske specifikationer:
	Enhedsstørrelse: 40 mm
	Enhedsfølsomhed ved 1 kHz/1 mW: 100 dB
	Dynamisk frekvensområde:  

20 Hz–20 kHz
	Maksimal indgangseffekt: 30 mW
	Impedans: 32 ohm
	Bluetooth-version: 4.2
	Bluetooth-sendereffekt: 0-4 dBm
	Bluetooth-sendermodulation: GFSK, 

π/4DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz–2,48 GHz
	Bluetooth-profiler: HFP v1.6, A2DP V1.3, 

AVRCP V1.5
	Batteritype: Polymer-li-ion-batteri  

(3,7 V, 700 mAh)
	Opladningstid: 2 timer fra helt afladet
	Musikafspilningstid med BT aktiveret:  

op til 30 timer
	Musikafspilningstid med BT og NC slået 

til: 20 timer
	Musikafspilningstid med BT slået fra og 

NC slået til: 35 timer
	Vægt: 260 g

Funktioner og fordele 
Den berømte JBL-signaturlyd
40 mm dynamiske enheder og en lydsignatur, der genfindes på de mest berømte spillesteder 
over hele verden.

Få hjælp fra din stemmeassistent
Afspil din yndlingsplayliste, send din ven en besked, tjek vejrudsigten og meget mere. Med et 
tryk på ørekoppen aktiverer du Googles stemmeassistent eller Amazon Alexa. Brug den helt nye 
JBL-app til nemt at indstille dine foretrukne stemmeassistenter.

Tryk på afspil. Sluk for forstyrrelserne
Hold støjen væk, og bevar fokus på musikken, med den aktive støjreduktion.

Håndfri opkald
Hold kontakten til din verden ved at administrere opkald med knapperne på ørekoppen. Når 
batteriet er fladt, skal du bare tilslutte lydkablet. Så kan du lytte og snakke videre.

Flerpunktsforbindelse
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.

Behagelig pasform med stof-pandebånd
LIVE650BTNC er formet omkring dit hoved med en velsiddende stofhovedbøjle og bløde 
ørepuder, som er super-komfortable.

My JBL Headphones-app
Gør din lytteoplevelse personlig ved at justere JBL LIVE650BTNC-lydindstillingerne med den 
gratis My JBL Headphones-app.

30 timers batteritid (med aktiv støjreduktion slået fra) og lynopladning
Slå dig løs i 30 timer (med aktiv støjreduktion slået fra) eller i 20 timer med Bluetooth og aktiv 
støjreduktion. Med blot et kvarters opladning får du 2 timers ekstra underholdning. 

Hold den sikker, når den ikke er i brug
Det bløde etui beskytter hovedtelefonerne, når du er på farten.
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