Langattomat on-ear-kuulokkeet aktiivisella melunvaimennuksella.

Langattomat on-ear-kuulokkeet aktiivisella melunvaimennuksella ja JBL
Pure Bass -äänellä.

Ominaisuudet
Aktiivinen melunvaimennus

Esittelyssä JBL TUNE600BTNC – aktiivisella melunvaimennuksella varustetut langattomat

JBL Pure Bass -ääni

on-ear-kuulokkeet, joissa on taittuva, kevyt ja kompakti rakenne. JBL TUNE600BTNC:ssä

Langaton Bluetooth-suoratoisto

on 32 mm:n JBL-elementit, jotka tarjoavat JBL Pure Bass -äänen. Äänentoistosta voi
nauttia ilman taustamelua 12 tuntia langattomasti, ja kuulokkeiden akku voidaan ladata

12 tunnin akkukesto (BT+melunvaimennus)
| 2 tunnin latausaika

täyteen kahdessa tunnissa. Irrotettavan kaapelin ansiosta musiikkia voi toistaa langallisessa

Hands-free-puhelut

tilassa melunvaimennuksella tai ilman. Kestävistä materiaaleista valmistetun ja neljässä
raikkaassa värissä myytävän JBL TUNE600BTNC:n kuulokekuppeihin sijoitetut painikkeet
mahdollistavat puheluiden ja musiikin helpon hallinnan.

Kevyt ja taittuva rakenne

Langattomat on-ear-kuulokkeet aktiivisella melunvaimennuksella.

Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

Aktiivinen melunvaimennus
Eristä taustamelu ja nauti musiikista.

1 pari TUNE600BTNC-kuulokkeita
Latauskaapeli
Irrotettava johto
Varoituskortti
Takuukortti
Turvallisuusohje
Pikaopas

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.
Langaton Bluetooth-suoratoisto
Suoratoista ääntä langattomasti älypuhelimestasi tai tabletistasi ilman johtosotkua.
12 tunnin akkukesto (BT+melunvaimennus) | 2 tunnin latausaika
Kuuntele musiikkia langattomasti 12 tunnin ajan aktiivisella melunvaimennuksella. Akku latautuu
täyteen kahdessa tunnissa.
Hands-free-puhelut
Hallitse äänentoistoasi ja puheluitasi helposti kuulokkeiden kolmipainikkeisen kauko-ohjainmikrofonin
avulla.
Kevyt ja taittuva rakenne
Kevyet materiaalit tekevät kuulokkeista mukavat, ja kestävä rakenne takaa, että kuulokkeiden
taittomekanismi toimii vuosienkin kuluttua.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Tekniset tiedot:
Elementin koko: 32 mm
Dynaaminen taajuusvastealue: 20 Hz – 20 kHz
Herkkyys: 100 dB
Korkein äänenpainearvo: 95 dB
Mikrofonin herkkyys @ 1 kHz – 24 dBV/Pa
Impedanssi: 32 ohmia
Akkutyyppi: Polymeerilitiumioniakku
(3,7 V, 610 mAh)
Latausaika: 2 tuntia
Puheluaika Bluetooth päällä: 22 tuntia
Musiikin Bluetooth-toistoaika ilman ANC:tä:
22 tuntia
Musiikin Bluetooth-toistoaika ANC:llä: 12 tuntia
Musiikin langallinen toistoaika ANC:llä:
30 tuntia
Bluetooth-lähettimen teho: 0–4 dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio:
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-taajuus: 2,402 GHz – 2,48 GHz
Bluetooth-profiilit: HFP v1.6, HSP v1.2,
A2DP v1.2, AVRCP v1.5
Bluetooth-versio: V4.1
Paino: 173 g
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