
Trådløse over-ear hovedtelefoner

Masser af bas, masser af sjov.
De trådløse JBL TUNE 700BT hovedtelefoner giver dig stor og kraftfuld JBL Pure Bass lyd. Det 
lette, omsluttende design giver maksimal komfort og fordybelse i musikken. Trods den store 
ydelse kan de foldes ned i en kompakt størrelse, du kan tage med på alle dine eventyr. Besvar 
opkald og kontrollér lyden håndfrit takket være de bekvemme knapper på ørekoppen, som 
også aktiverer stemmeassistenterne for hjælp på farten. Nyd dem hele dagen med 27 timers 
batterilevetid, eller lyt videre i det uendelige med det medfølgende aftagelige lydkabel. Med 
multipunkt-forbindelsen kan du tilslutte to Bluetooth®-enheder samtidigt, så du ikke går glip af 
et opkald på telefonen, mens du ser video på din tablet. JBL TUNE 700BT findes i forskellige 
farver, som matcher din personlige stil.
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Hvad er der i æsken:
1 par JBL TUNE 700BT hovedtelefoner
Ladekabel
Aftageligt lydkabel
Advarselskort
Garantikort
Lynguide

Tekniske specifikationer:
  Enhedsstørrelse: 40 mm dynamisk enhed
  Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz
  Følsomhed i passiv tilstand: 

95 dBSPL/1 mW
  Følsomhed i aktiv tilstand: 

102 dBSPL/1 mW
  Transducer impedans: 32 Ohm
  Max. indgangseffekt: 40 mW
  Sendefølsomhed: -15 dBV/Pa
  Bluetooth-sendeeffekt: <5 dBm
  Bluetooth-overført modulation: 

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

AVRCP 1.5, HFP 1.6, HSP 1.2
  Bluetooth-version: 4.2
  Headset batteritype: 

Polymer Li-ion batteri (610 mAh/3,7 V)
  Strømforsyning: 5 V – 1 A
  Opladningstid: <2 timer fra tom
  Musik-spilletid med Bluetooth: 27 timer
  Vægt: 220 g

Funktioner og fordele 

JBL Pure Bass lyd
I over 70 år har JBL udviklet den præcise, imponerende lyd, der findes ved store begivenheder 
rundt om i verden. Disse hovedtelefoner gengiver den samme JBL-lyd med en bas, der både er 
dyb og kraftig.

Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil kvalitetslyd fra dine Bluetooth®-enheder - uden at rode med ledninger.

27 timers batterilevetid 
Lyt trådløst i 27 timer. Genoplad batteriet hurtigt på 5 minutter for at få 2 timers ekstra spilletid.

Håndfri opkald og stemmeassistenter
Kontrollér nemt din lyd, styr dine opkald og udløs stemmeassistenterne fra din hovedtelefon 
med knapperne på ørekoppen.

Multipunktsforbindelse
Gør det let at skifte fra én Bluetooth®-enhed til en anden. Du kan fx skifte fra en video på din 
tablet til en samtale på din mobiltelefon, så du aldrig misser et opkald.

Let og foldbart design
Takket være det foldbare letvægts-design er disse hovedtelefoner altid klar til at rejse, uanset 
hvor du skal hen. De blødt polstrede ørekopper sørger for maksimal lytteglæde og fordybelse.

Aftageligt lydkabel
Fladt batteri? Forlæng spilletiden uendeligt med det medfølgende lydkabel.
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