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Pro-luokan ääni tuo esiintymislavan luoksesi.
Täyteläinen ja yksityiskohtainen äänentoisto erottelee jokaisen iskun. Koe varpaisiin asti 

jytisevät bassot napin painalluksella. DJ-esiasetus vie sinut suoraan äänityskoppiin. 

Ammattiesiintyjien inspiroimat JBL CLUB 700BT -kuulokkeet tuottavat todella korkeatasoista 

ääntä, joka vie sinut samaan huoneeseen lempimuusikkojesi kanssa. Supermukava on-ear 

-muotoilu ja säädettävät Ambient Aware ja TalkThru -ominaisuudet, sekä yhteensopivuus 

Google Assistantin ja Alexan kanssa huolehtivat siitä, että bileet voivat jatkua saumattomasti 

ilman taukoja.
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Pakkauksen sisältö:
CLUB 700BT
Aux-in-kaapeli kaukosäätimellä ja mikrofonilla
C-tyypin USB-latauskaapeli
Kantopussi
1 x takuu / varoitukset / pikaopas / 
käyttöturvallisuustiedote / Google QSR

Tekniset tiedot:
	Kuuloke-elementin koko: 40 mm dynaaminen 

elementti
	Taajuusvaste (passiivinen): 16 Hz–40 kHz
	Taajuusvaste (aktiivinen): 16 Hz–22 kHz
	Herkkyys: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
	Maksimi SPL: 93 dB
	Maksimisyöttöteho (passiivinen): 1000 mW
	Mikrofonin herkkyys: -24 dBV@1 kHz/Pa
	Impedanssi: 32 ohmia
	Bluetooth-lähettimen teho: <4 dBm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth taajuus: 2,402 GHz–2,480 GHz
	Bluetooth-profiiliversio: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, 

HFP 1.6
	Bluetooth-versio: V5.0
	AKKUTYYPPI: Litium-ionipolymeeriakku  

(3,7 V / 610 mAh)
	Virtalähde: 5 V 1 A
	Latausaika: < 2 h
	Musiikin toistoaika BT päällä: 50 tuntia
	Paino: 283 g

Ominaisuudet ja hyödyt 
Eturivin kuuntelkokemus
Et tarvitse lippua eturiviin saadaksesi eturivin kuuntelukokemuksen. Korkeatasoinen ja legendaarinen 
JBL Pro Sound takaa, että kuulet jokaisen yksityiskohdan selkeästi. Uppoudu musiikkiin juuri kuten 
lempiartistisi on tarkoittanut.

Bassot kehiin välittömästi
Ei säätöjen näpräämistä oikean soundin löytämiseksi. Bassoboostaus on sormesi ulottuvilla – painat vain 
oikeassa kuulokkeessa olevaa painiketta.

50 tuntia kuuntelunautintoa, ilman taukoja
Älä kanna huolta toistuvasta lataustarpeesta. Saat 50 tuntia Bluetooth-toistoaikaa ja tarvitset itse lepoa 
ennen kuulokkeita.

Miellyttävä on-ear -muotoilu
JBL CLUB 700BT -kuulokkeiden miellyttävä muotoilu saa sinut uppoutumaan musiikkiin niin 
täydellisesti, että unohdat ne korvillesi.

Hallinnoi ympäristöäsi
Päästä ympäristösi äänet läpi. Ambient Aware ja TalkThru antavat ohjakset sinulle. Voit kulkea 
kaupungilla turvallisesti ja pysähtyä rupattelemaan ottamatta kuulokkeita pois.

Musiikki seuraa mukanasi
Ota JBL CLUB 700BT -kuulokkeet mukaasi kaikkialle. Ne taittuvat näppärästi kokoon ja kulkevat 
kätevästi mukana repussasi minne päiväsi, tai iltasi sinut johdattaakin.

Täydelliset puhelut kaksoismikrofonitekniikalla
Sinun ei tarvitse enää etsiä rauhallista ja hiljaista paikkaa vastataksesi puheluun. JBL CLUB 700BT 
-sovelluksen kaksoismikrofonitekniikka poistaa ympäröivän melun puhelinkeskustelun aikana, joten voit 
soittaa puheluita missä tahansa. Nauti langattomasta musiikista, joka toimii saumattomasti Bluetooth 
5.0:n avulla sekä selkeistä handsfree-puheluista – kaikki toimii, kun liikut tien päällä.

Saat apua Google Assistantilta ja Amazon Alexalta
Lähetä tekstiviesti, soita suosikkilistasi tai tarkista sää ilman, että sinun tarvitsee koskea puhelimeesi. 
Valitse Google Assistant tai Amazon Alexa JBL:n mobiilisovelluksesta, ja puheavustajasi hoitaa kaiken 
ylläolevan ja paljon muuta. Napauta vain vasenta kuuloketta.

Kuule mitä suosikki-DJ:si kuulee
JBL yhdisti voimansa maailman parhaiden DJ:iden kanssa tavoitellessaan heidän omien studioidensa 
soundia, jotta voit kuulla suosikkikappaleesi kuten he. Napauta vain STAGE+ -painiketta JBL:n 
kuulokesovelluksessa ja valitse haluamasi DJ-esiasetus.
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