Draadloze over-ear hoofdtelefoon

Krachtige bas, veel luisterplezier.
De JBL TUNE 700BT hoofdtelefoon speelt draadloze muziek met krachtig JBL Pure Bassgeluid. Het lichtgewicht over-ear ontwerp biedt maximaal comfort en weergaloos geluid. De
hoofdtelefoon levert grootse prestaties en kan compact ingeklapt worden. Handig, als je
onderweg bent. Neem handsfree oproepen aan en beheer geluid met de handige knoppen
op de oorschelp. Hiermee activeer je ook de stemassistenten wanneer je onderweg bent.
Geniet de hele dag van je muziek dankzij de batterijduur van 27 uur, of zelfs nog langer met
de meegeleverde afneembare audiokabel. Je kunt twee Bluetooth®-apparaten gelijktijdig
verbinden, dankzij de multipoint-aansluiting. Mis geen enkele oproep wanneer je video’s
streamt op je tablet. JBL TUNE 700BT is verkrijgbaar in verschillende kleuren, passend bij
jouw stijl.
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Draadloze over-ear hoofdtelefoon

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
JBL Pure Bass-geluid
Al meer dan 70 jaar zorgt JBL voor het precieze, indrukwekkende geluid dat in grote zalen te
beluisteren is, overal ter wereld. Deze hoofdtelefoon produceert hetzelfde JBL-geluid, met een
imponerende, diepe en krachtige bas.
Draadloze Bluetooth-streaming
Stream draadloos geluid van hoge kwaliteit vanaf je Bluetooth®-apparaten zonder een wirwar
van snoeren.
27 uur batterijduur
Luister draadloos naar je muziek tot wel 27 uur lang. Laad de batterij snel op in 5 minuten voor
nog eens 2 uur extra aan luisterplezier.
Handsfree bellen en stemassistenten
Eenvoudige geluidsbediening, oproepenbeheer en bediening van stemassistenten via je
hoofdtelefoon, met de knoppen op je oorschelp.
Multi-Point aansluiting
Hiermee kun je moeiteloos overschakelen van het ene Bluetooth®-apparaat naar het andere.
Je kunt probleemloos overschakelen van video op je tablet naar een oproep op je mobiele
telefoon, zodat je nooit een oproep mist.
Lichtgewicht en opvouwbaar ontwerp
Deze hoofdtelefoon, licht van gewicht en compact opvouwbaar, is altijd klaar om overal mee
naartoe te nemen. De gewatteerde oorschelp biedt luistergenot en weergaloos geluid.
Afneembare audiokabel
Lege batterij? Geen probleem dankzij de meegeleverde audiokabel.
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Technische specificaties:

	
Driver grootte: 40mm dynamische driver
	
Frequentiebereik: 20Hz–20KHz
	
Gevoeligheid passieve modus:
95 dBSPL / 1mW
	
Gevoeligheid actieve modus:
102 dBSPL / 1mW
	
Transducerimpedantie: 32 Ohm
	
Max ingangsvermogen: 40mW
	
Gevoeligheid : -15 Dbv/Pa
	
Bluetooth verzonden vermogen: < 5dBm
	
Bluetooth verzonden modulatie:
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
	
Bluetooth-frequentie: 2,402GHz–2,480GHz
	
Bluetooth-profielenversie: A2DP 1.2,
AVRCP 1.5, HFP 1.6, HSP 1.2
	
Bluetooth-versie: 4.2
	
Batterij type headset:
Polymeer Li-ionbatterij (610 mAh / 3,7V)
	
Stroomvoorziening: 5V – 1A
	
Oplaadtijd: <2 uur leeg
	
Muziekafspeeltijd met BT aan: 27 uur
	
Gewicht: 220 g
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