
Seuraavan sukupolven on-ear-stereokuulokkeet JBL:n legendaarisella 
äänellä, Bluetooth®-yhdistettävyydellä ja ShareMe™-musiikinjaolla, kaikki 
tyylikkäällä, nykyaikaisella designilla.

Hemmottele korviasi rohkealla JBL-äänellä: suuret 40 mm kuuloke-elementit PureBass-
äänentoistolla ympäröivät korvasi ja voit aistia äänessä aidon äänistudion selkeyden ja 
tasapainon. Bluetooth®-teknologia mahdollistaa langattoman yhdistettävyyden älylaitteidesi 
kanssa. Napin painalluksella aktivoit JBL-tekniikan, joka mahdollistaa selkeän yhteyden 
langattomaan laitteeseesi hands free -soittoja varten. Integroitu ShareMe™ sallii musiikin 
tekemisen sosiaaliseksi, sillä voit virtauttaa musiikkia langattomasti toisiin ShareMe™-
varustettuihin kuulokkeisiin. Ja sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku pitää äänen 
käynnissä 16 tunnin ajan keskeytyksettä. Ergonominen kuulokesanka ja 3-D-mekanismi 
tarjoavat pitkäaikaisen mukavuuden. Pehmeät, nahkajäljitelmäiset korvakupit hemmottelevat 
korviasi koko päivän miellyttävästi ja tarjoavat paremman passiivisen vaimennuksen ulkoiselle 
melulle. E40BT-laitteen tyylikäs design ja neljä ainutlaatuista väriyhdistelmää antavat 
visuaalisen lausunnon, joka on yhtä huomiota herättävä kuin sen ääni.

Ominaisuudet Lyhyesti:
  Bluetooth®-tekniikka langatonta soittamista 

ja musiikintoistoa varten. Sisäänrakennettu 
ShareMe™-teknologia mahdollistaa sisällön 
jakamisen samanaikaisesti toisilla 
kuulokkeilla. 

  Sisäänrakennettu, USB-ladattava 
litiumioniakku tarjoaa 16 tuntia 
keskeytymätöntä kuuntelua. Ja kun akkuvirta 
loppuu, mukana toimitettu aux-kaapeli 
mahdollistaa passiivisen kuuntelun. 

  Korvakuppiin integroitu mikrofoni ja kaiun 
kumoamistekniikka mahdollistaa  
hands-free-soittamisen ja selkeän yhteyden 
langattomaan laitteeseen. 

  Legendaarinen JBL-ääni ja PureBass-
äänentoisto sekä ensiluokkaiset 40 mm 
kuuloke-elementit tuovat esiin täyden 
taajuusalueen ehdottomalla selkeydellä ja 
tehokkaalla bassolla.

  Ergonominen kuulokesanka ja kuvioidut, 
nahkajäljitelmästä valmistetut pehmustetyynyt 
tarjoavat erittäin miellyttävän istuvuuden ja 
tehokkaan melun eristyksen.

  Itsevarma, nykyaikainen tyylittely neljässä 
väriyhdistelmässä.

SYNCHROS E40BT
JBL-E40BT on-ear-kuulokkeet Bluetooth®-liitännällä ja legendaarisella JBL-äänellä. PureBass-
äänentoisto, langaton ShareMe™-musiikinjako ja erinomainen istuvuus.



Mitä pakkaus sisältää?
1 JBL-E40BT In-ear-kuulokkeet 

1 aux-audiokaapeli

1 USB-kaapeli latausta varten 

1 käyttöturvallisuustiedote

1 pikaopas

Tekniset tiedot:
 Elementti: 40mm

 Taajuusvaste: 20 – 22kHz 

 Maksimi SPL: 114dB @ 30mW 

 Impedanssi: 32 ohmia 

 Liitännät: 3.5mm jakki

 BT-taajuusalue: 2.402 – 2.480GHz 

 BT-lähetysteho: <4dBm

 BT-lähettimen modulaatio:

 GFSK ð/4 DQPSK 8-DPSK 

 Tuki: BT3.0, A2DP v1.3,

 AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2

 Maksimi SPL: 115dB @ 30mW 

 Tehonkesto: 30mW

 Mikrofoniherkkyys: -42dBV/Pa @ 1kHz 

 Akkutyyppi: Lithium polymer 
 (3.7V, 610mAh)

 Musiikin toistoaika: 16 tuntia

 Puheaika: 24 tuntia

 Paino: 205g
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SYNCHROS E40BT
JBL-E40BT on-ear-kuulokkeet Bluetooth®-liitännällä ja legendaarisella JBL-äänellä. PureBass-
äänentoisto, langaton ShareMe™-musiikinjako ja erinomainen istuvuus.

Bluetooth®-yhteensopiva tekniikka langatonta soittoa ja musiikintoiston virtautusta varten. 
Sisäänrakennettu ShareMe™-teknologia mahdollistaa samanaikaisen, langattoman 
kuuntelun toisilla ShareMe™-varustetuilla kuulokkeilla.

E40BT on tyylikäs, langaton kuuloke, joka täydentää erinomaisesti älylaitetta tai tablettia. Se on myös 
sosiaalinen hubi: aktivoi ShareMe™ koskettamalla korvakuppia ja virtauta musiikkia toisiin ShareMe™-
yhteensopiviin kuulokkeisiin. E40 on konsertti kahdelle. 

Sisäänrakennettu, USB-ladattava litiumioniakku tarjoaa 16 tuntia keskeytymätöntä kuuntelua. 
Ja kun akkuvirta loppuu, mukana toimitettu aux-kaapeli mahdollistaa passiivisen kuuntelun.

Kuuntele koko päivä, lataa koko yö. Sisäänrakennettu, ladattava litiumioniakku tarjoaa E40-kuulokkeilla 
runsaat 16 tuntia keskeytymätöntä kuuntelua. Ja niissä tilanteissa, joissa havaitset olevasi ilman 
virtaa, voit kuunnella passiivistesti mukana toimitetun 3,5 mm aux-kaapelin avulla. Toimitukseen 
kuuluu myös mikro-USB-johto latausta varten. 

Korvakuppiin integroitu mikrofoni ja kaiun kumoamistekniikka mahdollistavat hands-free-
soittamisen selkeällä äänensiirrolla. 

E40BT pitää sinut kytkettynä, ei sidottuna. Vaihda musiikin kuuntelusta saumattomasti puheluun 
painikkeen painalluksella. Puhu langattomasti sisäänrakennetun mikrofoni kautta ja koe puhdas, 
selkeä yhteys kaiun kumoamistekniikan avulla. 

Legendaarinen JBL-ääni, PureBass-äänentoisto ja ensiluokkaiset 40 mm kuuloke-elementit 
tuovat esiin koko taajuusalueen ehdottomalla selkeydellä ja tehokkaalla bassolla.

E40BT tarjoaa tinkimättömän ylärekisterin  ja syvälle ulottuvan bassovasteen.  Se toistaa tehokkaasti 
koko taajuusalueen 20 – 22kHz välillä. Isokokoiset kuuloke-elementit yhdessä JBL:n PureBass-
äänentoiston kanssa takaavat dynaamisen, vääristymättömän kuuntelukokemuksen – Hear The Truth.

Ergonominen kuulokesanka ja kuvioidut, nahkajäljitelmästä valmistetut pehmustetyynyt 
tarjoavat erittäin miellyttävän istuvuuden ja tehokkaan melun eristyksen. 

Kevyt, ergonomisesti muotoiltu kuulokesanka ja pehmeät nahkajäljitelmästä valmistetut 
korvapehmusteet peittävät korvasi ja voit kuunnella koko päivän miellyttävästi sulkemalla pois 
ulkopuoliset äänet. 3D-mekanismin ansiosta korvapehmusteet asettuvat korvillesi täydellisesti 
mahdollistaen kuuntelunautinnon, joka kestää pitkään.

Itsevarma, nykyaikainen muotoilu neljässä väriyhdistelmässä.

E40BT-kuulokkeiden katseita kääntävä nykyaikainen muotoilu ja neljä raikasta värivalintaa 
puhuvat puolestaan.


