
Vapaudu johdoista. Vapaus jakaa.
JBL Everest 710 -kuulokkeilla voit kuunnella musiikkia langattomasti jopa 25 tuntia. 
Legendaarinen JBL Pro Audio -äänentoisto on tajunnanräjäyttävä. Laadukkaista materiaaleista 
valmistetut kuulokkeet on muotoiltu ergonomisesti ja ne istuvat päähän mukavasti. Share Me 
2.0 -teknologia mahdollistaa musiikin jakamisen ystävien kanssa Bluetoothin avulla. Nopea 
kahden tunnin latausaika, virtaviivainen kokoontaitettava muotoilu ja pieni, kova säilytyskotelo 
tekevät näistä kuulokkeista täydellisen kumppanin kiireiseen elämäntapaan. Sisäänrakennettu 
mikrofoni mahdollistaa kristallinkirkkaat hands free -puhelut. Kuppiosassa olevilla ohjaimilla 
voit hallita musiikkia. Eri metallisävyillä saatavilla olevat kuulokkeet asettavat intohimon ja 
elämän etualalle. Uskalla kuunnella.
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Langattomat Over-ear-kuulokkeet
710



Pakkauksen sisältö:
Kuulokkeet
Irrotettava kauko-ohjainjohto
Latauskaapeli
Säilytyskotelo
Varoituskortti
Takuukortti
Turvallisuusohje
Pikaopas

Tekniset tiedot:
  Kuuloke-elementin koko: 40 mm
  Dynaaminen taajuusvaste: 10Hz-22Hz
  Herkkyys: 96dB
  Maksimiäänenpaine: 111dB
  Mikrofonin herkkyys @1kHz dB v/pa: -42
  Impedanssi: 32ohm
  Bluetooth Max. lähtöteho: 4dBm
  Bluetooth-lähettimen modulaatio 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
  Bluetoothin taajuus: 2,402GHz-2,48GHz
  Bluetooth-profiilit: HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.3, AVRCP v1.5
  Bluetooth-versio: V4.1
  Akkutyyppi: Polymeerinen litiumioniakku

 (3,7V, 850 mAh)
  Latausaika: 2 tuntia
  Musiikin toistoaika BT päällä: 

enintään 25 tuntia
  Puheaika BT päällä: enintään 25 tuntia
  Paino: 258g
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710
Langattomat Over-ear-kuulokkeet

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.

Yhdistä ja jaa
ShareMe 2.0 -teknologialla voit liitää kuulokkeesi toisiin Bluetooth-kuulokkeisiin ja jakaa 
musiikkia, videoita ja pelejä langattomasti kuulokemallista riippumatta.

25 tunnin akunkesto, kahden tunnin latausaika
Micro USB -ladattava sisäänrakennettu akku mahdollistaa jopa 25 tunnin kuunteluajan nopealla 
kahden tunnin latauksella.

Kaikua vaimentava mikrofoni
Sisäänrakennettu kaikua vaimentava mikrofoni mahdollistaa kristallinkirkkaat hands  
free -puhelut.

Mukava istuvuus
Kuulokkeet on suunniteltu mukautumaan ergonomisesti kuuntelijan yksilöllisiin korvanmuotoihin. 
Ainutlaatuinen käyttömukavuus mahdollistaa entistä pidemmät ja nautittavammat 
kuuntelutuokiot.

Taita ja kanna
Virtaviivainen kokoontaitettava muotoilu ja laadukas kova säilytyskotelo tekevät kuulokkeista 
ihanteelliset matkakäytössä.


