
Den nye generation af on-ear stereohovedtelefoner kombinererer JBL’s legendariske 
lyd med trådløs Bluetooth®-forbindelse og ShareMe™ musikdeling i et elegant og 
nutidigt design

Forkæl dine ører med den fyldige JBL-lyd: Store 40 mm dynamiske enheder med PureBass-
ydelse åbner et ekspansivt lydbillede med klarhed og præcision. Med Bluetooth® får du trådløs 
forbindelse til dine smart-enheder. En enkelt knap giver adgang til JBL teknologien, der styrker 
forbindelsen til din trådløse enhed, så du får klare, håndfri opkald. Med den integrerede 
ShareMe™ funktion bliver musikken social, når du streamer den trådløst til en anden 
ShareMe™-udstyret hovedtelefon. Det indbyggede og genopladelige Li-ion-batteri giver 16 
timers uafbrudt spilletid. Den ergonomiske hovedbøjle med 3D-hængsler og bløde ørekopper 
af kunstlæder sikrer en komfort, der varer hele dagen. Samtidig medvirker konstruktionen til at 
holde uønsket støj ude. Med elegant design og fire unikke farvekombinationer leverer E40BT 
et visuelt udtryk, der er lige så slående som lyden.

Overblik over funktionerne:
 Trådløs Bluetooth®-teknik til opkald og 

musik. Med den indbyggede ShareMe™-
funktion kan du dele lyden med en anden 
hovedtelefon.

 Det indbyggede, USB-genopladelige li-ion-
batteri giver 16 timers uafbrudt lytning. Hvis 
batteriet løber tør, kan du lytte videre med 
det medfølgende kabel.

 Ørekoppens mikrofon med anti-ekko-
teknik sikrer den optimale trådløse 
forbindelse til din mobiltelefon for klare, 
håndfri opkald.

 Den berømte JBL-lyd med PureBass-
ydelse og 40 mm dynamiske enheder i 
premiumkvalitet giver dig fuldspektret lyd 
med uhæmmet klarhed og kraftfuld bas.

 Ergonomisk hovedbøjle og ørepuder af 
proteinlæder giver en yderst komfortabel 
pasform med effektiv støjisolering.

 Kraftfuldt og moderne design med fire 
farvekombinationer.

SYNCHROS E40BT
Trådløs on-ear hovedtelefon med Bluetooth®, PureBass-ydelse, trådløs ShareME™ musikdeling og 
overlegen pasform



Bluetooth®-teknologi til trådløse opkald og musik. Med ShareMe™ kan du nyde musikken 
samtidig på to kompatible hovedtelefoner.

E40BT er en elegant trådløs hovedtelefon - og det perfekte supplement til din smartphone eller tablet. 
Men den er også et socialt midtpunkt: Aktiver ShareMe™ ved at røre ved ørekoppen, og send din 
musik til en anden kompatibel hovedtelefon. På den måde bliver E40 en “koncert for to”.

Det indbyggede Li-ion-batteri leverer 16 timers afspilning, hvilket er det bedste i klassen. Og 
hvis batteriet alligevel bliver fladt, kan du lytte videre med det medfølgende kabel.

Lyt hele dagen, oplad om natten. Det indbyggede batteri strømforsyner E40 med 16 timers afspilning. 
Når batteriet er fladt, kan du lytte videre med det medfølgende 3,5 mm kabel. Desuden medfølger et 
mikro-USB-kabel til genopladning.

Ørekoppernes mikrofon med anti-ekko-teknik giver håndfri opkald uden forstyrrelser.

E40BT holder dig forbundet, ikke fastbundet. Skift nemt fra musiklytning til telefonopkald med et tryk 
på en knap. Tal trådløst via den indbyggede mikrofon, og oplev ren og klar forbindelse takket være 
ekkoannullerings-teknologien.

Den berømte JBL-lyd med PureBass og 40 mm dynamiske enheder i premiumkvalitet leverer 
fuldspektret lyd med uhæmmet klarhed og kraftfuld bas.

E40BT gengiver høje og lave toner i bedste kvalitet. Med store dynamiske enheder og JBL’s PureBass-
teknik sikres en dynamisk lytteoplevelse uden forvrængning – Hear the Truth!

Ergonomisk hovedbøjle og ørepuder af kunstlæder giver en lækker pasform med effektiv 
støjisolering.

Den lette og ergonomisk designede hovedbøjle med bløde ørepuder af kunstlæder omslutter dine ører 
med en lyttekomfort, der holder  hele dagen. Samtidig holdes støjen fra omgivelserne ude. De fleksible 
3D-hængsler i aluminium flugter ørepuderne, så du får den optimale pasform og slidstyrke.

Moderne design i fire farver.

Med selvsikkert design og fire friske farvevalg leverer E40BT stærk lyd i sikker stil.

Hvad er der i æsken?
1 JBL E40BT on-ear hovedtelefon 
1 lige aux-kabel
1 USB-aux-kabel til opladning 
1 sikkerhedsark
1 Lynguide

Tekniske specifikationer:
  Enhed: 40 mm.

 Frekvensområde: 20Hz - 22kHz

 Forbindelse: 3,5 mm jack

 BT frekvensområde: 2.402 - 2.480 GHz

 BT sendestyrke: <4dBm

 BT sendemodulering: GFSK π/4 DQPSK 
8-DPSK

 Understøtter BT 3.0, A2DP v1.3, AVRCP 
v1.5, HFP v.1.6, HSP v1.2

 Max SPL: 115 db @ 30mW

 Opgivet power-input: 30mW

 Mikrofon følsomhed: -42dBV/Pa @ 
1kHz

 Batteritype: Lithium polymer  
(3,7V, 610 mAh)

 Musik-spilletid: 16 timer

 Taletid: 24 timer

 Vægt: 205 g.
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