
SYNCHROS E50BT

Uuden sukupolven around-ear stereokuulokkeet joissa JBL:n Signature soundi, 
Bluetooth®-yhdistettävyys, ShareMe™-musiikinjako, kaikki tyylikkäässä ja 
nykyaikaisessa designissa. 

Anna uhkean JBL-soundin hyväillä korviasi. Isot 50mm kuuloke-elementit ja PureBass-ääni 
ympäröivät korvasi ja tarjoavat laajan soundimaailman, jossa on kirkkautta ja tarkkuutta. 
Bluetooth® - teknologia takaa langattoman  yhdistettävyden älylaiteidesi kanssa, ja napin 
painalluksella JBL-teknologia mahdollistaa kirkkaan yhteyden langattomaan laitteeseesi, 
selkeitä hands free-puheluja varten. Integroitu ShareMe™ antaa mahdollisuuden tehdä 
musiikkikokemuksestasi sosiaalisen, voit virtauttaa musiikkia langattomasti toisiin 
kuulokkeisiin, joissa on ShareMe™. Sisäinen litiumioniakku antaa musiikin soida taukoamatta 
18 tuntia. Ergonominen sanka ja 3-D-mekanismi tarjoavat kestävää mukavuutta. Pehmeät 
keinonahkaiset korvakupit tuudittavat korviasi kokopäiväiseen mukavuuteen samalla 
antaen paremman passiivisen melunpoiston. E50BT:n muikea design ja neljä ainutlaatuista 
väriyhdistelmää on visuaalinen kannanotto, yhtä mahtava kuin soundikin.

Ominaisuudet lyhyesti: 
 Bluetooth®-yhteensopiva teknologia 

langattomia puheluita ja musiikin toistoa 
varten. Sisäänrakennettu ShareMe™-
teknologia antaa mahdollisuuden jakaa sisällön 
toisen kuulokeparin kanssa samanaikaisesti.

 Sisäänrakennettu, USB-ladattava 
litiumioniakku antaa 18 tuntia 
keskeytymätöntä kuunteluaikaa. Ja kun 
akku tyhjenee, mukana oleva aux-kaapeli 
mahdollistaa passiivisen kuuntelun.

 Korvakuppiin integroitu mikrofoni, jossa kaikua 
vaimentava-tekniikka mahdollistaa selkeät 
hands free-puhelut puhtaalla yhteydellä 
langattomaan laitteeseeesi.

 JBL-soundi ja PureBass sekä ykkösluokan 
50mm kuuloke-elementit tuottavat soundien 
koko kirjon eheällä kirkkaudella ja vahvalla 
bassolla.

 Ergonominen sanka sekä proteiininahkaiset 
korvatyynyt takaavat erikoisen hyvän 
istuvuuden ja tehokkaan vaimennuksen 
ulkoiselle melulle.

 Jämäkkä ja nykyaikainen tyyli, neljä 
väriyhdistelmävaihtoehtoa.

Bluetooth®, around-ear -korvakuulokkeet, joissa JBL Signature soundi, PureBass Performance, 
langaton ShareMe™ -musiikinjakaminen ja ylivoimainen istuvuus.



Bluetooth®-teknologia langattomiin puhelinsoittoihin ja musiikin virtautukseen. Sisäänrakennettu 
ShareMe™-teknologia mahdollistaa samanaikaisen langattoman musiikin kuuntelun kahden 
ShareMe™-teknologialla varustetun kuulokeparin kesken.

E50BT:t ovat tyylikkäät langattomat kuulokkeet, jotka sopivat täydellisesti älylaitteisiin ja tabletteihin. 
Ne tarjoavat myös sosiaalista viihdettä: aktivoi ShareMe™-kuulokkeen kosketuksella ja virtauta 
musiikkisi toiseen pariin ShareMe™-kuulokkeita. E50 on “Konsertti kahdelle”. 

Sisäänrakennettu USB-ladattava litiumioniakku antaa 18 tuntia keskeytymätöntä soittoaikaa. 
Ja kun akku tyhjenee, mukana tuleva aux-kaapeli mahdollistaa passiivisen kuuntelun.

Kuuntele koko päivä, lataa yöllä. Sisäänrakennettu litiumioniakku antaa E50:lle tehoa huikeat 18 
tuntia parasta laatua olevaa soittoaikaa. Jos virta loppuu, käytä mukana tulevaa 3,5mm aux-kaapelia 
passiiviseen kuunteluun. Mukana myös mikro-USB-johto latausta varten.

Korvakuppiin integroitu mikrofoni, jossa kaikua vaimentava tekniikka hands-free-soittoihin 
selkeällä äänentoistolla.

E50BT pitää sinut yhteyksissä, muttet ole paikoillesi sidottu. Siirry saumattomasti musiikinkuuntelusta 
puhelinsoittoon napin painalluksella. Puhu langattomasti sisäänrakennetun mikrofonin kautta ja koe 
selkeät ja kirkkaat puhelinsoitot, kiitos kaikua vaimentavan teknologian.

JBL-soundi ja PureBass sekä ykkösluokan 50mm kuuloke-elementit tarjoavat korvillesi koko 
taajuusvasteen huikealla kirkkaudella ja vahvalla bassolla.

E50BT tarjoaa tinkimättömän ylärekisterin ja matalan bassotoiston. Se toistaa tehokkaasti koko 
taajuusalueen: 20Hz – 20kHz. Suuret kuuloke-elementit sekä JBL PureBass-ääni takaavat dynaamisen 
ja säröttömän kuuntelukokemuksen – Hear the Truth™.

Ergonominen sanka ja keinonahkaiset korvapehmusteet takaavat ylivertaisen miellyttävän 
istuvuuden ja tehokkaan eristyksen ulkoiselle hälylle.

Kevyt, ergonomisesti suunniteltu sanka ja keinonahkaiset korvapehmusteet tuudittavat korvasi 
kokopäiväiseen musiikkinautintoon ja samalla sulkevat ulkomaailaman pois. 3D-Axis-alumiinisangat 
kohdentavat korvapehmusteen korvasi kanssa ja sopivuus on täydellinen ja käyttömukavuus varma.

Jämäkkä nykyaikainen muotoilu neljässä eri värikombinaatiossa.

E50BT:n nykyaikainen muotoilu ja neljä raikasta värivaihtoehtoa kääntävät katseet missä tahansa.

Pakkauksen sisältö

1 JBL E50BT around-ear-kuulokkeet 

1 Suora aux-kaapeli

1 USB aux-kaapeli lataukseen 

1 Käyttöturvallisuustiedote

1 Pika-aloitusopas

Tekniset tiedot:
  Edistykselliset 50mm-elementit

  Dynaaminen taajuusvaste: 20 – 20kHz

  BT-taajuusalue: 2.402 – 2.480GHz

  BT-lähetysteho: <4dBm

  BT-lähettimen modulaatio: 
GFSK πk/4 DQPSK 8-DPSK

  BT-tuki 3.0, A2DP v1.3,AVRCP v1.5, 
HFP v1.6, HSP v1.2

 Maksimi SPL: 117dB @ 30mW

  Tehonkesto: 30mW

  Mikrofoniherkyys: -42dBV/Pa@ 1kHz

  Akkutyyppi: Lithium polymer 
(3.7V, 730mAh) 

  Musiikinkuunteluaika: 18 tuntia

  Puheaika: 24 tuntia

 Liitäntä: 3.5mm jakkipistoke

  Paino: 300g
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