Draadloze on-ear hoofdtelefoon

Your Sound, Unplugged.

Functies

In jouw wereld is superieur geluid essentieel, dus gebruik de JBL LIVE400BT draadloze

JBL Signature Sound

on-ear hoofdtelefoon. Uitgerust met krachtige 40 mm drivers levert de JBL LIVE400BT

Krijg hulp van je stemassistent

hoofdtelefoon JBL Signature Sound met een verbeterde bas zodat elke track tot leven

Ambient Aware- en TalkThru-technologie

komt. Hulp nodig om de dag door te komen? Maak eenvoudig gebruik van de Google

24 uur batterijduur | 2 uur opladen

Assistent of Amazon Alexa met een druk op de oorschelp en speel jouw favoriete playlist,

15 minuten laden voor 2 uur afspeeltijd

stuur je vriend of vriendin een bericht of kijk wat voor weer het wordt en meer, zonder

Handsfree telefoongesprekken

op je telefoon te hoeven kijken. Maar dat is niet alles. De JBL LIVE400BT hoofdtelefoon

Multi-pointverbinding

kan je ook in contact houden met jouw omgeving dankzij de Ambient Aware-functie en
TalkThru-technologie waarmee je een gesprek kunt voeren zonder jouw hoofdtelefoon af te
doen. Lichtgewicht en comfortabel dankzij de super zachte hoofdband geniet je van 24 uur
muziekstreaming met 2 uur oplaadtijd, multi-pointverbindingen en een handig afneembare
kabel met afstandbediening/microfoon, zodat je zelfs kunt blijven luisteren als de batterij
leeg is. Ga uit je dak terwijl je toch verbonden blijft met de JBL LIVE400BT hoofdtelefoon.

My JBL Headphones-app
Comfort-fit textielen hoofdband
Afneembare kabel met
afstandsbediening/microfoon

Draadloze on-ear hoofdtelefoon

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

JBL Signature Sound
40 mm drivers en een geluid dat te vinden is in de bekendste zalen ter wereld.

LIVE400BT
Aux-kabel
Oplaadkabel
1 x garantie/waarschuwing
1 x veiligheidsinformatieblad/snelstartgids

Krijg hulp van je stemassistent
Speel jouw favoriete playlist, stuur je vriend of vriendin een bericht of kijk wat het weer wordt en meer
met een eenvoudige druk op de oorschelp om de Google stemassistent of Amazon Alexa te activeren.
Gebruik de gloednieuwe JBL-app om eenvoudig jouw favoriete stemassistenten in te stellen.
Ambient Aware- en TalkThru-technologie
Laat de muziek doorgaan! Blijf contact houden met je omgeving terwijl je naar jouw favoriete
tracks luistert. Een druk op de 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.
24 uur batterijduur | 2 uur opladen
Een hele dag luisteren en profiteer van snelladen als dat niet genoeg is.
15 minuten laden voor 2 uur afspeeltijd
Even snel laden gedurende 15 minuten geeft weer 2 uur extra afspeeltijd.
Handsfree telefoongesprekken
Blijf in contact met jouw wereld door gesprekken te voeren met de knoppen op de oorschelp. Als
de batterij leeg is sluit je gewoon de audiokabel aan en blijf je luisteren en praten.
Multi-pointverbinding
Stelt je in staat moeiteloos over te schakelen tussen het ene Bluetooth®-apparaat en het andere.
Je kunt simpelweg overschakelen van een video op je tablet naar een telefoongesprek op je
mobiele telefoon. Je mist dus nooit meer een telefoontje.
My JBL Headphones-app
Personaliseer jouw luisterervaring door de geluidsinstellingen van de JBL LIVE400BT aan te
passen via de gratis My JBL Headphones-app.
Comfort-ﬁt textielen hoofdband
Gevormd rond je hoofd met een passende stoffen hoofdband en zachte oorkussens, dat maakt
de LIVE400BT super comfortabel.
Afneembare kabel met afstandsbediening/microfoon
Als de batterij leeg is sluit je gewoon de audiokabel aan en blijf je luisteren of praten.
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Technische speciﬁcaties:
Maat van driver: 40 mm
Driver-gevoeligheid op 1 kHz / 1 mW:
106 dB SPL
Dynamisch frequentiebereik:
20 Hz – 20 kHz
Max. ingangsvermogen: 15 mW
Impedantie: 32 ohm
Bluetooth-versie: V4.2
Vermogen Bluetooth-zender: 0-4 dBm
Modulatie Bluetooth-zender:
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frequentie:
2,402 GHz – 2,48 GHz
Bluetooth-profielen: A2DP V1.3,
AVRCP V1.5, HFP V1.6
Type batterij: Lithium-ion polymeerbatterij (3,7 V, 700 mAh)
Oplaadtijd: 2 uur vanaf leegstand
Afspelen muziek met BT aan: Tot 24 uur
Gewicht: 185,8 g
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