
Smart nok til at servere musikken uden støj og ledninger.
Dit liv, din musik, din komfort. Den helt nye JBL Everest Elite 750NC er virkelig skabt til dig. 
Med det smarte design kan du nyde trådløs frihed med op til 20 timers lytteglæde på en 
enkelt opladning. Når støjreduktionen er tændt, har du fuld kontrol med din lytte-oplevelse  i 
op  til 15 timer. Med 3 timers lyn-opladning, ekkoreducerende mikrofon til håndfri opkald, 
legendarisk JBL Pro Audio-lyd, kompakt etui og et fladt foldbart design er disse hovedtelefoner 
en fabelagtig rejsekammerat. Disse slanke og elegante hovedtelefoner fås i metal-design og 
-farver. Omhyggelig fremstilling og førsteklasses materialer giver perfekt pasform og langvarig 
komfort.  Takket være “My JBL Headphone” app’en er disse hovedtelefoner fremtidssikret med 
opdateringer fra nettet. Den automatiske TruNote™ lydkalibrering giver en personlig optimering 
af lydoplevelsen baseret på ørekoppens pasform, så musikken bliver så autentisk som muligt. 
For at tilpasse disse hovedtelefoner kan udviklere låse op for flere smarte oplevelser med 
Everest Elite 750NC ved at downloade den CES 2017 Innovation-prisbelønnede JBL EVEREST 
ELITE SDK, der i øjeblikket kan fås på www.developer.harman.com. Prøv at lytte.
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Trådløse omsluttende hovedtelefoner med adaptiv støjreduktion

Hvad er der i æsken:
Hovedtelefoner
Aftageligt kabel
Opladningskabel
Etui
Flyadapter
Advarselsdatablad
Garantibevis
Sikkerhedsblad
QSG

Tekniske specifikationer:
  Størrelse af enhed: 40 mm
  Dynamisk frekvensområde: 

10 Hz - 22 kHz
  Enheds-følsomhed: 

92 dB ved 1 kHz, 1 mW
  Maks. SPL: 104 dB
  Mikrofonfølsomhed ved 1 kHz dB v/pa: 

- 42
  Impedans: 16 ohm
  Bluetooth maks. udgangseffekt: 4 dBm
  Bluetooth-profiler: HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  Bluetooth-version: V4.0
  Bluetooth-sendemodulation: 

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
  Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz-2,48 GHz
  Batteritype: Polymer Li-ion batteri 

(3,7 V, 850 mAh)
  Opladningstid: 3 timer
  Musikafspilningstid med ANC til og 

Bluetooth til: Op til 15 timer
  Musikspilletid med støjreduktion slået 

fra og Bluetooth aktiveret: op til 20 timer
  Vægt (g): 280 g

Funktioner og fordele 
Bluetooth-forbindelse
Lyt til al din musik trådløst.

Legendarisk JBL Pro Audio-lyd
Nyd den samme medrivende oplevelse og fantastiske lyd, som JBL har leveret til koncertsale, 
studier og dagligstuer gennem 70 år.

Adaptiv støjreduktion
Skru ned for verden med adaptiv støjreduktion, som lader dig bestemme, hvor meget af den 
omgivende støj du vil slippe ind eller holde ude. Det styres fra “My JBL Headphones” app’en 
eller knapperne på ørekoppen.

20 timers batteri, hurtig opladning på 3 timer
Indbygget batteri med micro USB-opladning giver op til 15 timers afspilningstid med 
støjreduktion – eller op til 20 timer i trådløs tilstand. Oplad batteriet fuldt ud på 3 timer.

Nemme opdateringer
Du kan nemt opdatere dine hovedtelefoner trådløst via appen “My JBL Headphones”, så du altid 
har de nyeste og bedste funktioner.

TruNote™ automatisk lydkalibrering
Kalibreringen giver dig en personligt optimeret lydoplevelse, baseret på ørekoppens pasform,  
så du får den mest autentiske udgave af musikken.

Tilpasset af dig
For at tilpasse disse hovedtelefoner kan udviklerne låse op for smarte oplevelser med  
Everest Elite 750NC ved at downloade den CES 2017 Innovation-prisbelønnede JBL EVEREST 
ELITE SDK (software developer kit), der i øjeblikket kan fås på www.developer.harman.com.

Komfortabel pasform
Hovedtelefonerne er ergonomisk designet til at passe til de unikke konturer i lytternes ører. 
Lytterne oplever enestående komfort for en længere og mere behagelig oplevelse.

Fold og tag med
Det elegante og fladt foldbare design, og et førsteklasses hårdt etui, giver maksimal bærbarhed 
og beskyttelse.

Ekkoreducerende mikrofon
Indbygget mikrofon med ekkoreduceringsteknologi for krystalklare, håndfri opkald.


