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Vaimenna ympäröivän maailman melua, jotta voit keskittyä musiikkiisi.

JBL E65BTNC -kuulokkeissa huomiota herättävä muotoilu ja ensiluokkaiset materiaalit 

yhdistyvät maailmankuuluun JBL-sointiin, langattomuuden tarjoamaan mukavuuteen ja 

erinomaisiin aktiivisiin melunvaimennustoimintoihin. Kuulokkeiden pehmeä ja mukava 

kangaspäällysteinen panta ja kallistetut, hyvin istuvat korvatyynyt mahdollistavat 

pidemmät, nautinnollisemmat ja entistä mukaansatempaavammat kuuntelusessiot. JBL 

E65BTNC -kuulokkeiden melunvaimennus toimii sekä langallisessa että langattomassa 

kuuntelutilassa. Ne tarjoavat lisäksi 24 tunnin akunkeston Bluetooth-tilassa (15 tuntia, 

kun melunvaimennus on käytössä) ja niiden akku voidaan ladata täyteen vain kahdessa 

tunnissa. JBL E65BTNC -kuulokkeilla monikäyttö on helppoa, sillä niillä on mahdollista 

vaihtaa kahden käytettävän laitteen välillä saumattomasti. Näin enää yksikään puhelu ei jää 

sinulta kuulematta musiikinkuuntelun tai elokuvankatselun lomassa. Lisämukavuutta tuovat 

irrotettava ja sotkeutumaton kangaspäällysteinen johto yksipainikkeisella kauko-ohjaimella, 

kolme värivaihtoehtoa ja kuulokkeiden kuljettamista helpottava taittuva rakenne.

Langattomat over-ear-kuulokkeet melunvaimennuksella
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Pakkauksen sisältö:
1 pari E65BTNC-kuulokkeita
1 irrotettava johto
1 latauskaapeli
Kantopussi
Varoituskortti
Takuukortti
Turvallisuusohje
Pikaopas

Tekniset tiedot:
  Kuuloke-elementin koko: 40 mm
  Dynaaminen taajuusvaste: 20Hz-20kHz
  Herkkyys: 95dB
  Maksimiäänenpaine: 108dB
  Mikrofonin herkkyys @1kHz dB v/pa: -42
  Impedanssi: 32ohm
  Bluetooth-lähettimen teho: 0-4dbm
  Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
  Bluetoothin taajuus: 2,402GHz-2,48GHz
  Bluetooth-profiilit: HFP v1.6, HSP v1.2, A2DP 

v1.2, AVRCP v1.4
  Bluetooth-versio: V4.1
  Akkutyyppi: Polymeerinen litiumioniakku 

(3,7V, 610 mAh)
  Latausaika: 2 tuntia
   Puheaika BT päällä: enintään 24 tuntia
  Musiikintoistoaika aktiivinen melunvaimennus 

pois päältä ja Bluetooth päällä: enintään 
24 tuntia

  Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC päällä: 
enintään 15 tuntia

  Musiikin toistoaika BT pois päältä ja ANC 
päällä: enintään 30 tuntia

  Paino: 258g

Langattomat over-ear-kuulokkeet melunvaimennuksella

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL:lle ominainen sointi
Elokuvateattereista, areenoilta ja studioilta tuttu JBL:n ominaissointi on nyt saatavilla kuulokkeissa.

Aktiivinen melunvaimennus
Aktiivinen melunvaimennus vähentää ulkoisten äänten läpipääsyä mahdollistaen mukaansatempaavan 
kuuntelukokemuksen.

Bluetooth
Nauti kristallinkirkkaasta langattomasta äänestä ja mukavista hands-free-puheluista.

24 tunnin akunkesto Bluetooth-tilassa ilman melunvaimennusta; 15 tunnin akunkesto 
Bluetooth-tilassa, kun melunvaimennus on käytössä
Bluetooth-kuuntelutilassa voit nauttia soittolistasta soittolistan perään auringonnoususta iltamyöhään 
– ja pidempäänkin.

Kahden tunnin latausaika koko päivän kuunteluun
Nopea kahden tunnin latausaika tarjoaa jopa 24 tunnin toistoajan.

Saumaton vaihto laitteiden välillä
Vaihda vaivattomasti kannettavan laitteesi toistaman musiikin ja puhelimeesi saapuvaan puhelun 
välillä, jolloin sinulta ei jää yksikään puhelu kuulematta.

Mukavasti istuva kangaspäällysteinen panta
Ihanteellinen ergonominen muotoilu ja pehmeä materiaali mahdollistavat mukavan istuvuuden 
pitkiinkin kuuntelusessioihin.

Kangaspäällysteisen johdon yksipainikkeinen kauko-ohjain
Tarjoaa helppoa musiikin ja puheluiden hallintaa käytännössä mille tahansa kannettavalle laitteelle.

Siri/Google Now -aktivointipainike
Kaksoisklikkaamalla korvakupissa olevaa play/pause-painiketta voit muodostaa yhteyden Siri- tai 
Google Now -avustajaan.
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