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Fiksuin tapa kuunnella musiikkia.

Sinun elämäsi, sinun musiikkisi, sinun nautintosi – täysin uudet JBL Everest Elite 150NC 

-kuulokkeet on valmistettu sinulle sopivaksi. Älykäs suunnittelu takaa langattoman vapauden 

ja jopa 16 tunnin kuunteluajan yhdellä latauksella. Mukautuvalla melunvaimennustilalla (ANC) 

voit hallita, mitä haluat kuulla jopa 14 tunnin ajan. JBL Everest Elite 150NC -kuulokkeissa 

on kaksi kaikua vaimentavaa mikrofonia, joilla puhelut ovat selviä ja kirkkaita, minkä lisäksi 

ne mahdollistavat puheluiden ja musiikin hallinnan langattomasti. Legendaarinen JBL Pro 

Audio -äänentoisto, sotkeutumattomalla kaapelilla varustetut magneettiset kuulokenapit, 

kompakti kova säilytyskotelo ja kevyt rakenne tekevät näistä kuulokkeista verrattoman 

matkakumppanin. Nämä virtaviivaiset, laadukkaimmista materiaaleista huolellisesti valmistetut 

kuulokkeet istuvat mukavasti päähän useiden erikokoisten korvasovitteiden ansiosta. 

Hienostuneet kuulokkeet ovat saatavilla metalliviimeistelyillä ja -väreissä. My JBL Headphones 

-sovelluksella päivitykset hoituvat langattomasti, ja kuulokkeet pysyvät käyttökelpoisina myös 

tulevaisuudessa. Säädettävän Ambient Aware -toiminnon avulla taas voit dynaamisesti säätää 

taustaäänien kuuluvuutta. Uskalla kuunnella.

Langattomat in-ear-melunvaimennuskuulokkeet



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

© 2018 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. JBL on HARMAN International 
Industries, Incorporated -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Ominaisuuksia, 
teknisiä tietoja ja ulkonäköä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Pakkauksen sisältö:
EVEREST ELITE 150NC

Latauskaapeli

Säilytyskotelo

1 takuu-/varoituskortti

1 QSG-/turvallisuustiedote

Tekniset tiedot:
  Elementin koko: 12 mm

  Dynaaminen taajuusvaste: 10Hz–22kHz

  Herkkyys: 94dB@1kHz, 1mW

  Korkein äänenpainearvo: 105 dB@ – 10 dB 
FS A-painotettu

  Mikrofonin herkkyys @1kHz dB v/pa: -20

  Impedanssi: 16ohm

  Bluetooth maks. lähtöteho:4dBm

  Bluetooth versio: V4.1

  Bluetooth-lähettimen modulaatio:
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

  Bluetooth-taajuus: 2,402GHz–2,48GHz

  Akun tyyppi: Polymeerilitiumioniakku
(3.7V, 400mAh)

  Latausaika: 2 tuntia

  Musiikin toistoaika ANC ja Bluetooth päällä: 
jopa 14 tuntia

  Musiikintoistoaika aktiivinen melunvaimennus 
pois päältä ja Bluetooth päällä: jopa 16 tuntia

  Paino: 53g
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Ominaisuudet ja hyödyt 
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, jolla voit hallita 
ympäristömelun määrää. Voit päättää itse, haluatko sulkea pois ympäristön äänet  vai sallia ne 
käyttämällä My JBL Headphones -sovellusta tai niskasangan älypainiketta.

14 tunnin akunkesto, 2 tunnin latausaika
Micro USB:llä ladattava sisäänrakennettu akku mahdollistaa jopa 14 tunnin kuunteluajan 
mukautuvalla melunvaimennuksella tai jopa 16 tunnin kuunteluajan ilman melunvaimennusta. 
Akku latautuu täysin kahdessa tunnissa.

Kaksi kaikua vaimentavaa mikrofonia
Sisäänrakennetut kaksi kaikua vaimentavaa mikrofonia mahdollistavat kristallinkirkkaat hands 
free -puhelut.

Mukauta itse
Ota kaikki irti Everest Elite 150NC -kuulokkeista mukauttamalla niiden asetukset omien 
toiveittesi mukaisiksi.

Mukavat korvasovitteet
Muotoillut korvasovitteet lisäävät ainutlaatuista käyttömukavuutta kuuntelukokemukseen – ja 
mahdollistavat näin entistä pitempikestoisen ja miellyttävämmän kuuntelun. 

Taita ja kanna
Kompakti ja virtaviivainen niskasanka ja laadukas kova säilytyskotelo tekevät kuulokkeista 
ihanteelliset matkakäytössä. 

Magneettinen kaapelinhallinta
Varmistaa, että kuulokkeet pysyvät turvallisesti, mukavasti ja sotkeutumatta kaulasi ympärillä, 
kun et käytä niitä.
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