
Langattomat over-ear -kuulokkeet

Runsaasti bassoa, runsaasti nautintoa.
Tehokkaan JBL Pure Bass -äänen sävyttämänä JBL TUNE 700BT -kuulokkeet toistavat 
ääntä rohkeasti, täyteläisesti ja langattomasti. Kevyt korvan päälle asettuva muotoilu tarjoaa 
parhaan mahdollisen käyttömukavuuden ja saa kuuntelijan uppoutumaan äänimaailman 
nautintoihin. Nämä suorituskykyiset kuulokkeet taittuvat kompaktiin muotoon ja kulkevat 
kätevästi mukana kaikissa käänteissä. Voit vastata puheluihin ja hallinnoida ääntä handsfree-
tilassa kuulokekuppiin sijoitetuilla käytännöllisillä painikkeilla. Niiden avulla voit myös 
aktivoida puheavustajan saadaksesi apua liikkeellä ollessasi. Nauti kuulokkeistasi koko päivä 
24 tuntia kestävän akun ansiosta tai rajoituksetta mukana tulevalla irrotettavalla audiokaapelilla. 
Monipisteyhteys yhdistää kaksi Bluetooth® -laitetta samanaikaisesti ja takaa, että huomaat 
varmasti kaikki puhelimellesi tulevat puhelut suoratoistaessasi videoita tabletillasi. 
JBL TUNE 700BT -kuulokkeet ovat saatavilla useissa tyyliisi sopivissa väreissä.
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Pakkauksen sisältö:
1 pari JBL TUNE 700BT -kuulokkeita
Latauskaapeli
Irrotettava audiokaapeli
Varoituskortti
Takuukortti
QSG

Tekniset tiedot:
  Kuuloke-elementin koko: 40mm 

dynaaminen elementti
  Taajuusalue: 20Hz–20kHz
  Herkkyys, passiivinen tila: 95 dB SPL / 1mW
  Herkkyys, aktiivinen tila: 102 dB SPL / 1mW
  Kuuloke-elementin impedanssi: 32 ohmia
  Maks. tehonkesto: 40mW
  Lähetysherkkyys: -15 dBV/Pa
  Bluetooth-lähettimen teho: < 5dBm
  Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
  Bluetooth taajuus: 2.402GHz–2.480GHz
  Bluetooth-profiiliversiot: A2DP 1.2, 

AVRCP 1.5, HFP 1.6, HSP 1.2
  Bluetooth-versio: 4.2
  Kuulokkeiden akkutyyppi: Polymeeri-

litium-ioniakku (610mAh/3.7V)
  Virtalähde: 5V – 1A
  Latausaika: <2 tuntia tyhjästä
  Musiikin toistoaika BT päällä: 24 tuntia
  Paino: 220 g

Ominaisuudet ja hyödyt

JBL Pure Bass -ääni
Yli 70 vuoden ajan JBL on tuottanut tarkkaa ja vaikuttavaa äänentoistoa isoissa 
tapahtumapaikoissa ympäri maailman. Nämä kuulokkeet tarjoavat saman JBL-äänenlaadun ja 
iskevän basson, jossa on voimaa ja syvyyttä.

Langaton Bluetooth -suoratoisto
Suoratoista langattomasti korkealaatuista ääntä Bluetooth®-laitteistasi ilman sotkeutuvia 
johtoja. 

24 tunnin akunkesto 
Kuuntele langattomasti 24 tuntia. Lataa akku nopeasti  5 minuutissa lisätäksesi 
kuuntelunautintoa 2 tunnilla. 

Handsfree-puhelut ja puheavustaja
Voit helposti hallita musiikkia ja puheluita sekä ottaa käyttöön puheavustajan kuulokekuppiin 
sijoitetuilla painikkeilla.

Monipisteyhteys
Voit vaihtaa vaivattomasti yhdeltä Bluetooth® -laitteelta toiseen. Voit helposti vaihtaa tablettisi 
videolta matkapuhelimesi puheluun, joten huomaat varmasti kaikki puhelut.

Kevyt ja taitettava rakenne
Kevyen, kompaktin ja taitettavan rakenteensa ansiosta nämä kuulokkeet kulkevat aina kätevästi 
mukanasi mihin ikinä menetkin, pehmustetun kuulokekupin tarjotessa sinulle kuuntelunautintoa 
ja upottaessa sinut mukaansatempaavaan äänentoistoon.

Irrotettava audiokaapeli
Tyhjä akku? Jatka kuuntelunautintoa rajoituksetta mukana tulevalla audiokaapelilla.
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