
Kodin elämällä on ääniraita.
Esittelyssä täysin uusi tapa kokea kotiäänentoisto – pukemalla se päälle. JBL:n ominaissoinnin, 
langattoman suorituskyvyn ja neljän bassokorostuksella varustetun kuuloke-elementin 
ansiosta Soundgear BTA luo sinulle täysin henkilökohtaisen kuuntelualueen, jossa pysyt 
kuitenkin samalla täysin tietoisena ympäristösi tapahtumista. Kaulalle asettuva rakenne, 
ergonominen muotoilu, intuitiivinen ohjaus ja pehmeä kangaspäällyste tarjoavat kädet ja korvat 
vapauttavan äänentoistokokemuksen, jollaista et ole aikaisemmin kuullut. JBL Soundgear 
BTA:n Bluetooth®-yhteys mahdollistaa äänen suoratoiston muista yhteensopivista laitteista. Se 
tarjoaa 6 tunnin toistoajan, 2 tunnin nopean latauksen ja kaikuja poistavan kaksoismikrofonin 
kristallinkirkkaita puheluita varten. Mukana tulevan langattoman TV Bluetooth® -lähettimen 
ansiosta voit liittää laitteen helposti TV:hen, jotta voit uppoutua paremmin elokuvaan. JBL 
Soundgear BTA tarjoaa jännittävät ja läpäisevät äänentoistoelämykset täydellisellä vapaudella 
ja mukavuudella – halusitpa sitten tehostaa VR-kokemustasi, rokata kotiaskareiden tahtiin tai 
soittaa neuvottelupuheluita.
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Pakkauksen sisältö:
Soundgear
BTA20
2 latauskaapelia
Optinen kaapeli
3,5 mm:n audiokaapeli
Varoituskortti
Takuukortti
Turvallisuusohje
Pikaopas

Tekniset tiedot:
  Elementin koko: 4 x 31 mm
  Dynaaminen taajuusvastealue:

100 Hz – 20 kHz (-6 dB)
  Herkkyys: 96 dB
  Korkein äänenpainearvo: 111 dB
  Mikrofonin herkkyys @ 1 kHz dB v/pa: -42
  Impedanssi: 32 ohmia
  Nimellisteho: 2 x 3 W
  Akku: Polymeerilitiumioniakku

(3,7 V, 800 mAh)
  Latausaika: 2 tuntia
  Musiikintoistoaika BT päällä: 6 tuntia
  Puheluaika BT päällä: 6 tuntia
  Bluetooth®-lähettimen teho: 0–4 dBm
  Bluetooth®-lähettimen modulaatio: 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
  Bluetooth®-lähettimen taajuusalue:

2 402 GHz – 2,48 GHz
  Bluetooth®-profi ilit HFP V1.6, HSP V1.2, 

A2DP V1.3, AVRCP V1.5
  Bluetooth®-versio: V4.0
  Paino: 350 g

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL:lle ominainen sointi
Bassokorostuksella varustettujen neljän kuuloke-elementin ansiosta voit nauttia 
äänentoistokokemuksesta, jonka vain JBL voi tarjota.

Neuvottelupuhelut kahdella mikrofonilla
Kristallinkirkas, kaiuton ja taustameluton äänenlaatu tekee hands-free-neuvottelupuheluista 
helppoja ja käytännöllisiä.

Vapauta kätesi ja korvasi
Poista johdot ja suoratoista kaikki sisältösi kätevästi langattomasti. Voit vapauttaa kätesi ja pysyä 
samalla täysin tietoisena ympäristösi tapahtumista häiritsemättä muita.

6 tunnin akunkesto
Micro USB -ladattava sisäänrakennettu akku mahdollistaa jopa 6 tunnin kuunteluajan nopealla 
kahden tunnin latauksella.

BTA, langaton audiolähetin
Mahdollistaa kätevän Bluetooth®-yhteyden TV:hen, jotta voit uppoutua elokuviin paremmin. Nauti 
synkronoidusta äänentoistosta matalan viiveen AptX-tekniikan ansiosta. Voit liittää Soundgear-
laitteesi useimpiin TV-malleihin optisen tai ulkoisen äänilähteen liitännän kautta.

Mukavasti istuva rakenne
Ergonominen ja lempeästi olkapäille asettuva muoto ja pehmeät, erikokoisille ihmisille sopivat 
materiaalit tekevät äänentoistokokemuksesta uskomattoman mukavan.

Intuitiiviset säätimet
Hallitse musiikkiasi tai puheluitasi helposti riisumatta Soundgearia pois päältä.

Vaihda saumattomasti laitteiden välillä
Mahdollistaa lähteen vaivattoman vaihtamisen Bluetooth®-laitteesta toiseen. Voit vaihtaa helposti 
lähteen tabletillasi pyörivästä videosta matkapuhelimeesi puhelun puhumista varten. Enää 
yksikään puhelu ei jää kuulematta.

Puettavaa langatonta ääntä


