
Koe langattomien kuulokkeiden uusi taso.
JBL EVEREST™ ELITE 700 tuo legendaarisen äänen uudelle tasolle. Bluetooth 4.0 
mahdollistaa langattoman yhdistettävyyden, samalla kun aktiivinen melua vaimentava 
NXTGen-tekniikka yhdistää melua vaimentavan mukaansatempaavan kokemuksen 
mahdollisuuteen hallita ulkopuolisen melun määrää, mikä antaa sinulle kyvyn tasapainottaa 
ympäristötietoisuuttasi kuuntelukokemuksesi kanssa. Legendaarisella JBL Pro Audio 
-äänellä, joka tarjoaa dynaamisen akustisen kokemuksen, muotoilluilla korvapehmikkeillä, 
jotka mahdollistavat ennennäkemättömän istuvuuden korvillasi sekä 15 tunnin 
uudelleenladattavalla akulla ja automaattisella TruNote™-äänenkalibroinnilla voit nyt 
nauttia äärimmäisestä mukavuudesta, vapaudesta ja mukauttamisesta. Sisäänrakennetun 
mikrofonin ansiosta voit myös helposti ottaa vastaan puheluita.
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Ominaisuudet ja hyödyt
Bluetooth 4.0
Yhdistä kaikkiin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin ja saat uskomattoman äänenlaadun ilman 
sähläystä johtojen kanssa.

Legendaarinen JBL Pro Audio -ääni
Nauti samasta tasokkaasta asiantuntemuksesta ja uskomattomasta äänestä, jota JBL on 
tuottanut konserttisaleihin, studioihin ja olohuoneisiin jo miltei 70 vuotta.

Luokkansa paras ergonomia
Nämä kuulokkeet on suunniteltu ergonomisesti sopimaan korviesi muotoihin. Koet 
ennennäkemättömän mukavuuden. Kuuntele pidempään ja nauti siitä enemmän.

Ainutlaatuinen aktiivinen melua vaimentava NXTGen 
Ensimmäistä kertaa JBL yhdistää aktiivin melua vaimentavan mukaansatempaavan tekniikan 
ja antaa sinun hallita ulkopuolisen melun määrää. Sinulla on siis kyky tasapainottaa 
ympäristötietoisuuttasi kuuntelukokemuksesi kanssa yksinkertaisella painikkeen painalluksella.

Automaattinen TruNote™-äänenkalibrointi
Ihastu musiikkisi puhtaimpaan, aidoimpaan versioon, jonka olet koskaan kuullut. Painikkeen 
painalluksella TruNote-tekniikka kalibroi automaattisesti kuulokkeiden äänen ainutlaatuisesti 
sinua varten. 

Automaattinen katkaisu
Yksinkertaisempi käyttö ja pidempi akun käyttöikä automaattisella katkaisuominaisuudella, joka 
sammuttaa kuulokkeet automaattisesti, kun ne eivät ole käytössä.

Omat JBL-kuulokkeeni -sovellus 
Saat vielä enemmän mahdollisuuksia hallita ja mukauttaa kuuntelukokemustasi tällä 
maksuttomalla sovelluksella. Mobiililaitteesi avulla voit luoda mukautettuja EQ-asetuksia ja 
käyttää kaikkia kuulokkeiden asetuksia ja ominaisuuksia.

Sisäänrakennettu mikrofoni
Sisäänrakennettu mikrofoni, jossa on kaikua vaimentava tekniikka mahdollistaa luonnollisen 
kuuloiset puhelut.

Pakkauksen sisältö:
1 pari JBL EVEREST™ ELITE 700 
-kuulokkeita

1 JBL-kantolaukku

1 mikro-USB-latauskaapeli

1 audiokaapeli, jossa 3,5 mm:n liitäntä

1 pikaopas aloitukseen

1 takuu- ja turvallisuusilmoitus

Omat JBL-kuulokkeeni -sovelluksen 
latausohjeet

Tekniset tiedot:
 Kuuloke-elementin koko: 40 mm

 Dynaaminen taajuusvastealue: 
10 Hz–22 kHz

 Kuuloke-elementin herkkyys: 99 dB @ 
1 kHz, 1 mW

 Suurin mahdollinen SPL: 114 dB

 Mikrofonin herkkyys: -42 dBV/Pa

 Bluetoothin lähettämä teho: < 4 dBm

 Bluetoothin lähettämä modulaatio:  
GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK

 Bluetooth: 4.0

 Bluetooth-profiilit: A2DP V1.3, AVRCP 
V1.4, HFP V1.6, HSP V1.2

 Akkutyyppi: Polymeerilitiumioniakku 
(3,7 V, 850 mAh)

 Musiikin toistoaika ANC päällä ja 
Bluetooth päällä: jopa 15 tuntia

 Musiikin toistoaika ANC päällä ja 
Bluetooth pois päältä: jopa 19 tuntia

 Musiikin toistoaika BT päällä: jopa  
19 tuntia

 Mitat L x K x S (mm):  
76,9 x 176,5 x 169,5

 Paino (g) 305
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