Langattomat over-ear-kuulokkeet

Äänentoistosi – ilman johtoja.

Ominaisuudet

Erinomainen äänentoisto on sinulle tärkeä – aseta siis langattomat JBL LIVE500BT -around-

JBL:lle ominainen sointi

ear-kuulokkeet korvillesi. Suurilla 50 mm:n elementeillä varustetut JBL LIVE500BT-kuulokkeet

Kysy neuvoa ääniavustajalta

tarjoavat JBL-ominaissoinnin ja korostetun basson, joka pistää tehoa soittolistaasi. Tarvitsetko

Ambient Aware ja TalkThru-tekniikka

apua päivän askareisiin? Kuulokekuppia napauttamalla pääset käyttämään Google Assistantia

30 tunnin akunkesto | 2 tunnin
latausaika

tai Amazon Alexaa helposti. Voit toistaa suosikkisoittolistasi, lähettää viestejä ystävällesi,
tarkistaa säätiedot ja tehdä paljon muuta vilkaisematta puhelimeesi. Eikä siinä kaikki. JBL
LIVE500BT -kuulokkeiden Ambient Aware -toiminnon ja TalkThru-tekniikan ansiosta pysyt
tietoisena ympäristösi äänistä ja voit keskustella ottamatta kuulokkeita pois korviltasi.

15 minuutin lataus lisää 2 tuntia
toistoaikaa
Hands-free-puhelut

Kuulokkeet ovat kevyet, ja pehmustettu sanka tekee niistä mukavat käyttää. Niiden toistoaika

Monipisteyhteys

on 30 tuntia ja latausaika 2 tuntia. Ne tukevat monipisteyhteyttä, minkä lisäksi niiden mukana

My JBL Headphones -sovellus

toimitetaan mikrofonilla varustettu irrotettava kaapeli, jonka avulla voit jatkaa musiikin toistoa

Mukavasti istuva kankainen sanka

myös akun loputtua. JBL LIVE500BT -kuulokkeiden avulla voit rokata ja pysyä yhteyksissä.

Irrotettava kaapeli, jossa on kauko-ohjain
ja mikrofoni

Langattomat over-ear-kuulokkeet

Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

JBL:lle ominainen sointi
50 mm:n elementit ja sointi, joka on tuttu maailman kuuluisimmilta konserttiareenoilta.

1 x LIVE500BT
1 x aux-kaapeli
1 x latauskaapeli
1 x takuu-/varoituskortti
1 x QSG/turvallisuustiedote

Kysy neuvoa ääniavustajalta
Napauta kuulokekuppia, jolloin Google-ääniavustaja tai Amazon Alexa aktivoituu, niin voit toistaa
suosikkisoittolistasi, lähettää viestejä ystävällesi, tarkistaa säätiedot ja tehdä paljon muuta.
Uudessa JBL-sovelluksessa voit valita käyttöön haluamasi ääniavustajan.
Ambient Aware ja TalkThru-tekniikka
Anna musiikin soida! Tarkkaile ympäristösi ääniä musiikinkuuntelun lomassa. Ambient Aware
-painikkeen painallus lisää ympäristön äänien läpäisevyyttä, joten pysyt perillä ympäristösi
tapahtumista. TalkThru-tila laskee musiikin äänenvoimakkuutta, joten voit keskustella ottamatta
kuulokkeita korviltasi.
30 tunnin akunkesto | 2 tunnin latausaika
Rokkaa yli vuorokauden ympäri keskeytyksittä. Jos se ei riitä, käytä erittäin nopeaa pikalatausta
ja jatka.
15 minuutin lataus lisää 2 tuntia toistoaikaa
Nopea 15 minuutin lataus tarjoaa lisää hauskanpitoa 2 tunniksi.

Tekniset tiedot:
Elementin koko: 50 mm
Elementin herkkyys arvolla 1 kHz/1 mW:
108 dB
Dynaaminen taajuusvastealue:
18 Hz–20 kHz
Enimmäistehonkesto: 15 mW
Impedanssi: 32 ohmia
Bluetooth-versio: V4.2

Hands-free-puhelut
Pysy yhteyksissä ja hallitse puheluita korvakupissa olevien painikkeiden avulla. Kun akku loppuu,
liitä audiokaapeli ja jatka musiikin kuuntelua ja keskustelua.

Bluetooth-lähettimen teho: 0–4 dBm

Monipisteyhteys
Mahdollistaa lähteen vaivattoman vaihtamisen Bluetooth®-laitteesta toiseen. Voit vaihtaa
helposti lähteen tabletillasi pyörivästä videosta matkapuhelimeesi puhelun puhumista varten,
eikä yksikään puhelu jää kuulematta.

Bluetooth-taajuus: 2,402–2,48 GHz

My JBL Headphones -sovellus
Voit yksilöllistää JBL LIVE500BT:n kuuntelukokemuksesi ilmaisella My JBL Headphones
-sovelluksella.
Mukavasti istuva kankainen sanka
LIVE500BT:t ovat erittäin mukavat tekstiilipäällysteisen sangan ja korvapehmusteiden ansiosta.
Irrotettava kaapeli, jossa on kauko-ohjain ja mikrofoni
Kun akku loppuu, liitä audiokaapeli ja jatka musiikin kuuntelua tai keskustelua.

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

Bluetooth-lähettimen modulaatio:
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-profiilit: A2DP V1.3,
AVRCP V1.5, HFP V1.6
Akku: Polymeerilitiumioniakku
(3,7 V DC, 700 mAh)
Latausaika: 2 tuntia tyhjästä täyteen
Musiikin toistoaika Bluetooth päällä:
Jopa 30 tuntia
Paino: 231,6 g
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