Langattomat Over-ear-kuulokkeet mukautuvalla ANC-melunvaimennuksella

Tarpeeksi fiksu tietämään, ettei musiikki kaipaa melua tai johtoja.
Sinun elämäsi, sinun musiikkisi, sinun nautintosi – täysin uudet JBL Everest Elite 750NC
-kuulokkeet on valmistettu sinulle sopivaksi. Älykäs suunnittelu takaa langattoman vapauden
ja jopa 20 tunnin kuunteluajan yhdellä latauksella. Mukautuvaa melunvaimennustilaa (ANC)
käyttämällä voit hallita, mitä kuulet jopa 15 tunnin ajan. Nopea kolmen tunnin latausaika,
kaikua vaimentava hands free -mikrofoni, legendaarinen JBL Pro Audio -äänentoisto, pieni,
kova säilytyskotelo sekä litteäksi taitettava muotoilu tekevät näistä kuulokkeista verrattoman
matkakumppanin. Virtaviivaiset, laadukkaimmista materiaaleista huolellisesti valmistetut
kuulokkeet istuvat päähän mukavasti pitkäksikin aikaa. Hienostuneet kuulokkeet ovat saatavilla
useilla metalliviimeistelyillä ja väreillä. My JBL Headphones -sovelluksella päivitykset hoituvat
langattomasti, ja kuulokkeet pysyvät käyttökelpoisina myös tulevaisuudessa. Automaattinen
TruNote™-äänikalibrointi mukauttaa äänentoiston korvakupin istuvuuden perusteella, jonka
ansiosta kuulet musiikin parhaalla mahdollisella tavalla. Voit halutessasi mukauttaa kuulokkeita
Everest Elite 750NC:n älytoiminnoilla. Tähän tarvitaan CES 2017 -innovaatiopalkinnon
voittanutta JBL EVEREST ELITE SDK -ohjelmistoa, joka on saatavilla osoitteesta
www.developer.harman.com. Uskalla kuunnella.
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Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

Bluetooth-yhteys
Kuuntele musiikkia langattomasti.
Legendaarinen JBL Pro Audio -äänentoisto
Koe sama uskomaton JBL Pro Audio -äänentoisto ja syvempi kuuntelukokemus, jota JBL on
toimittanut konserttisaleihin, studioihin ja olohuoneisiin jo yli 70 vuoden ajan.
Mukautuva melunvaimennus
Hiljennä ympäröivä maailma mukautuvalla melunvaimennuksella, jonka avulla voit hallita
ympäristömelun määrää. Voit päättää itse, haluatko sulkea ympäristön äänet ulos vai päästää
niitä sisään käyttämällä My JBL Headphones -sovellusta tai korvakuppien painikkeita.
20 tunnin akunkesto, kolmen tunnin latausaika
Micro USB:llä ladattava sisäänrakennettu akku mahdollistaa jopa 15 tunnin kuunteluajan
mukautuvalla melunvaimennuksella, tai jopa 20 tunnin kuunteluajan langattomassa tilassa.
Akku latautuu täysin kolmessa tunnissa.
Helppo päivittää
Kuulokkeet on helppo päivittää langattomasti My JBL Headphones -sovelluksella, minkä ansiosta
voit aina käyttää uusimpia ja parhaita ominaisuuksia.
Automaattinen TruNote™ -äänikalibrointi
Kalibrointi mukauttaa äänentoiston korvakupin istuvuuden perusteella, jonka ansiosta kuulet
musiikin parhaalla mahdollisella tavalla.
Mukauta itse
Voit halutessasi mukauttaa kuulokkeita Everest Elite 750NC:n älytoiminnoilla. Tähän
tarvitaan CES 2017 -innovaatiopalkinnon voittanutta JBL EVEREST ELITE SDK
-ohjelmistonkehitystyökalua, joka on saatavilla osoitteesta www.developer.harman.com.
Mukava istuvuus
Kuulokkeet on suunniteltu mukautumaan ergonomisesti kuuntelijan yksilöllisiin korvanmuotoihin.
Ainutlaatuinen käyttömukavuus mahdollistaa entistä pidemmät ja nautittavammat
kuuntelutuokiot.
Taita ja kanna
Virtaviivainen kokoontaitettava muotoilu ja laadukas kova säilytyskotelo tekevät kuulokkeista
ihanteelliset matkakäytössä.
Kaikua vaimentava mikrofoni
Sisäänrakennettu kaikua vaimentava mikrofoni mahdollistaa kristallinkirkkaat hands free
-puhelut.
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Tekniset tiedot:
	
Elementin koko: 40 mm
	
Dynaaminen taajuusvaste: 10Hz-22kHz
	
Elementin herkkyys: 92dB@1kHz, 1mW
	
Max. SPL: 104dB
	
Mikrofonin herkkyys @1kHz dB v/pa:

-42
	
Impedanssi: 16ohm
	
Bluetooth maks. lähtöteho: 4dBm
	
Bluetooth-profiilit: HFP v1.6, HSP v1.2,
A2DP v1.2, AVRCP v1.4
	
Bluetooth versio: V4.0
	
Bluetooth-lähettimen modulaatio:
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
	
Bluetooth-taajuus: 2,402GHz-2,48GHz
	
Akun tyyppi: Polymeerilitiumioniakku
(3,7V, 850mAh)
	
Latausaika: 3 tuntia
	
Musiikin toistoaika ANC ja Bluetooth
päällä: jopa 15 tuntia
	
Musiikintoistoaika aktiivinen
melunvaimennus pois päältä ja
Bluetooth päällä: jopa 20 tuntia
	
Paino: 280g
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