Draadloze in-ear hoofdtelefoon met nekband

Haal het maximale uit elk moment.
Haal het maximale uit elk moment en blijf met de JBL LIVE 220BT op stijlvolle wijze
in contact met de wereld. De JBL LIVE 220BT biedt JBL Signature Sound, draadloze
aansluitmogelijkheden met eenvoudige toegang tot de Google Assistent of Amazon Alexa
en naadloze integratie met elk onderdeel van je wereld. Het is gemakkelijk om je favoriete
playlist af te spelen of een sms naar een vriend te sturen zonder zelfs maar op je telefoon
te kijken. En als je nog steeds wilt horen wat er om je heen gebeurt of als je met je vrienden
wilt praten terwijl jullie je hoofdtelefoon dragen, activeer je simpelweg de Ambient Awareen TalkThru-technologie. Als de batterij na 10 werkuren eindelijk leeg is, kun je de JBL LIVE
220BT in slechts 15 minuten opladen voor een extra uur speeltijd. De flexibele nekband
rust op comfortabele wijze achter je nek en stelt je in staat de hoofdtelefoon op te vouwen
zodat deze gemakkelijk in een binnenzak past wanneer je klaar bent. De JBL LIVE 220BT
hoofdtelefoon is gemaakt van eersteklas materialen in een breed scala van kleuren en
zorgt voor handsfree verbindingen dankzij de afstandsbediening met 4 knoppen en een
microfoon. De multi-pointverbinding schakelt naadloos over tussen een video en een oproep
van twee verschillende apparaten, waardoor je al je oproepen kunt besturen en nooit een
moment mist. Dankzij de magnetische knoppen kun je de hoofdtelefoon comfortabel rond
je nek dragen als je deze even niet gebruikt.

Functies
JBL Signature Sound
10 uur batterijduur | 2 uur oplaadtijd met
functie voor snel opladen
Ambient Aware- en TalkThru-technologie
Krijg hulp van je Stemassistent
Bluetooth-technologie
Multi-pointverbinding
Handsfree bellen met spraakassistent
Nekband voor comfortabel gebruik
My JBL Headphones-app
Magnetische knoppen en aluminium
behuizing van topkwaliteit

Draadloze in-ear hoofdtelefoon met nekband

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

JBL Signature Sound
Het legendarische JBL Signature Sound, dat wereldwijd is te horen bij concerten,
in opnamestudio’s en in huis, is nu te ervaren via een hoofdtelefoon.

1 x LIVE 220BT

10 uur batterijduur | 2 uur oplaadtijd met functie voor snel opladen
Beleef langdurig plezier en geniet van snel opnieuw opladen dankzij de 10 uur afspeeltijd en
2 uur opladen. 15 minuten opladen is voldoende voor één uur batterijduur extra.
Ambient Aware- en TalkThru-technologie
Laat de muziek doorgaan! Blijf contact houden met je omgeving terwijl je naar je favoriete
tracks luistert. Een druk op de speciale Ambient Aware-knop versterkt het omgevingsgeluid
en zorgt dat je kunt horen wat er om je heen gebeurt. De TalkThru-modus verlaagt het
geluidsniveau van de muziek, zodat je met vrienden kunt praten zonder je hoofdtelefoon af te
hoeven zetten.
Krijg hulp van je Stemassistent
Speel jouw favoriete playlist, stuur je vriend of vriendin een bericht of kijk wat het weer wordt
door simpelweg de Google Assistent of Amazon Alexa te activeren met een speciale knop.
Gebruik de splinternieuwe JBL-app om op eenvoudige wijze toegang te krijgen tot de twee
virtuele assistenten en stel de assistent in waaraan jij de voorkeur geeft.
Bluetooth-technologie
Stream draadloos van smartphones, tablets en tv-toestellen die Bluetooth ondersteunen.
Multi-pointverbinding
Schakel moeiteloos van luisteren naar je muziek op je draagbare apparaat naar een
telefoongesprek op je mobiele telefoon. Je hoeft nooit meer een oproep te missen!
Handsfree bellen met spraakassistent
Bedien op eenvoudige wijze muziek, telefoongesprekken en toegang met de
gebruiksvriendelijke afstands- en microfoonbediening.
Nekband voor comfortabel gebruik
Deze hoofdtelefoon, ontworpen om op natuurlijke wijze langs de contouren van je hoofd en nek
te gaan, blijft veilig en comfortabel op zijn plaats, zelfs bij het afspelen van de langste playlists.
Vervolgens kun je dan de hoofdtelefoon makkelijk opvouwen en in je binnenzak stoppen.
My JBL Headphones-app
Personaliseer je luisterervaring door de geluidsinstellingen van de JBL LIVE 220BT aan te
passen via de gratis My JBL Headphones-app.
Magnetische knoppen en aluminium behuizing van topkwaliteit
Magnetische oordopjes zorgen ervoor dat kabels niet in de war raken als de hoofdtelefoon niet
wordt gebruikt. Materialen van topkwaliteit zorgen ervoor dat de hoofdtelefoon er net zo goed
uitziet als deze klinkt.
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3 formaten oordopjes
1 x oplaadkabel
1 x garantie / waarschuwing (W / !)
1 x Snelstartgids / Veiligheidsinformatieblad (S / i)

Technische specificaties:
Maat van driver: 8 mm dynamische
driver
Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
Gevoeligheid: 104 dB SPL bij 1 kHz / 1 mW
Maximale SPL: 96 dB
Gevoeligheid van microfoon: -40 dBV/
Pa bij 1 kHz
Impedantie: 31 ohm
Vermogen Bluetooth-zender: <4 dBm
Modulatie Bluetooth-zender: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frequentie:
2,402 GHz – 2,48 GHz
Bluetooth profielversie: A2DP v1.3,
AVRCP v1.5, HFP v1.6
Bluetooth-versie: 4.2
Type batterij: Lithium-ion polymeer-accu
(3,7 V, 220 mAh)
Voeding: 5V, 1A
Oplaadtijd: tot 2 uur vanaf lege toestand
Afspelen muziek met BT aan: tot 10 uur
Gewicht: 31 gr
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