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Musiikkisi ilman taustahälyä.

Tune 660NC -vastamelukuulokkeiden avulla voit nauttia upeasta äänentoistosta ilman 

melua! Nauti JBL Pure Bass -äänestä jopa 44 tunnin ajan ja lataa sitten hetkessä (vain 

5 minuuttia riittää akun keston pidentämiseen 2 tunnilla). Puhti lopussa? Liitä vain mukana 

tullut irrotettava kaapeli, ja meno voi jatkua. JBL Tune 660NC muodostaa välittömästi 

yhteyden Android-laitteeseesi, kiitos Googlen mahdollistaman nopean liitännän. Sen jälkeen 

voit säädellä äänentoistoa ja puheluita kuulokekupin kätevillä painikkeilla ja sujauttaa 

laitteen taskuusi. Valitse väri mielialasi mukaan. Superkevyinä ja kokoontaitettavina ne 

mahtuvat mihin tahansa ja ovat aina valmiit tuomaan valoa päivääsi.

Langattomat on-ear-kuulokkeet aktiivisella melunvaimennuksella
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Langattomat on-ear-kuulokkeet aktiivisella melunvaimennuksella

Pakkauksen sisältö:
1 x Tune 660NC 
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 × audiokaapeli
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/turvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 32 mm:n dynaaminen 

elementti
	Virtalähde: 5 V / 1 A
	Paino: 166 g
	Kuulokkeiden akun tyyppi: 

Polymeerilitiumioniakku (610 mA / 3,7 V)
	Latausaika: < 2 tuntia tyhjästä täyteen
	Musiikin toistoaika Bluetooth päällä:  

jopa 55 tuntia
	Musiikin toistoaika AUX ja aktiivinen 

melunvaimennus päällä: jopa 35 tuntia
	Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja 

aktiivinen melunvaimennus päällä:  
jopa 44 tuntia
	Taajuusvastealue: 20 Hz–20 kHz
	Impedanssi: 32 ohmia
	Herkkyys: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
	Äänenpaineen enimmäistaso: 96 dB
	Mikrofonin herkkyys:  -42 dBV @ 1 kHz/Pa
	Bluetooth-versio: 5
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP v1.3, 

AVRCP v1.5, HFP v1.6
	Bluetooth-taajuus: 2,402–2,480 GHz
	Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C

Ominaisuudet ja hyödyt 
Aktiivinen melunvaimennus
Eristä taustamelu ja nauti musiikista.

JBL Pure Bass -ääni
Yli 70 vuoden ajan JBL on kehittänyt tarkkoja ja vaikuttavia äänentoistoratkaisuja suuriin tilaisuuksiin 
ympäri maailmaa. Näillä kuulokkeilla saat tuon saman JBL-äänen, jossa basson tehoa ja syvyyttä ei 
ole säästelty.

Jopa 44 tunnin akkukesto aktiivisen melunvaimennuksen ollessa päällä
Kuuntele musiikkia langattomasti 44 tunnin ajan aktiivisella melunvaimennuksella. Tai jopa 55 tunnin 
ajan pelkällä Bluetooth-toiminnolla. Saat 2 tuntia lisää kuunteluaikaa vain 5 minuutin latauksella 
C-tyypin USB-kaapelilla. Nauti musiikista loputtomiin langallisessa tilassa käyttäen mukana tullutta 
irrotettavaa kaapelia. 

Hands-free-puhelut ja puheavustajan tuki
Kuulokekupin painikkeilla ja mikrofonilla hallitset kätevästi musiikkia ja puheluita Tai käytä 
kuulokekupin painiketta saadaksesi nopeasti yhteyden laitteesi puheavustajaan. 

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Suoratoista ääntä langattomasti älypuhelimestasi tai tabletistasi ilman johtosotkua Bluetooth 5.0:n 
avulla.

Kevyt ja taittuva rakenne
Kevyet materiaalit tekevät kuulokkeista mukavat, ja kestävä rakenne takaa, että kuulokkeiden 
taittomekanismi toimii vuosienkin kuluttua.

Nopea liittäminen, jonka mahdollistaa Google
Google Fast Pair -liitännän ansiosta JBL Tune 660NC muodostaa välittömästi yhteyden Android-
laitteeseesi, kun siihen on kytketty virta.


