
Ervaar een nieuwe norm in draadloze hoofdtelefoons.
JBL EVEREST™ ELITE 700 is legendarisch geluid verheven naar een nieuwe norm. 
Bluetooth 4.0 maakt draadloze connectiviteit mogelijk en de nieuwe NXTGen actieve 
ruisonderdrukkingtechnologie combineert de meeslepende ervaring van ruisonderdrukking 
met de mogelijkheid om zelf te bepalen hoeveel omgevingsgeluid je binnen wilt laten. Jij 
bepaalt dus welke balans je wilt aanbrengen tussen je bewustzijn van je omgeving en je 
luisterervaring. Met legendarisch JBL Pro Audio geluid voor een dynamische akoestische 
ervaring, voorgevormde oorkussens voor een ongekende pasvorm om je oren, een 15-uur 
oplaadbare batterij en TruNote™ Automatische Geluidskalibratie kun je nu genieten van 
ultiem comfort, vrijheid en personalisatie. Een ingebouwde microfoon maakt het ook 
mogelijk gemakkelijk te bellen.

Eigenschappen

 Bluetooth 4.0

 Legendarisch JBL Pro Audio geluid

 De allerbeste ergonomie

 Exclusieve NXTGen actieve ruisonderdrukking 

 TruNote™ Automatische Geluidskalibratie

 Auto Off

 Mijn JBL Hoofdtelefoon App

 Ingebouwde microfoon

Around-ear draadloze hoofdtelefoon met NXTGen actieve ruisonderdrukking



© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk van 
Harman International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Eigenschappen en pluspunten 
Bluetooth 4.0
Maak verbinding met een willekeurig Bluetooth apparaat en geniet van geweldige 
geluidskwaliteit zonder dat je gehinderd wordt door draden.

Legendarisch JBL Pro Audio geluid
Geniet van dezelfde superervaring en het ongelooflijke geluid dat JBL al bijna 70 jaar biedt in 
concertzalen, studio’s en woonkamers.

De allerbeste ergonomie
Deze hoofdtelefoon is ergonomisch zo ontworpen dat deze zich aanpast aan de unieke 
contouren van jouw oren. Je zult ongekend comfort ervaren. Luister langer en geniet meer.

Exclusieve NXTGen actieve ruisonderdrukking
Voor de allereerste keer combineert JBL de meeslepende ervaring van actieve 
ruisonderdrukkingstechnologie terwijl je ondertussen zelf bepaalt hoeveel omgevingsgeluid je 
binnen wilt laten. Jij bepaalt dus met een druk op de knop welke balans je wilt aanbrengen 
tussen je bewustzijn van je omgeving en je luisterervaring.

TruNote™ Automatische Geluidskalibratie
Laat je verbazen door de puurste, meest authentieke versie van je muziek die je ooit hebt 
gehoord. Met een druk op de knop zorgt TruNote Technologie voor automatische kalibratie van 
het geluid van de hoofdtelefoon dat uniek voor jou is. 

Auto Off
Profiteer van eenvoud en een langere levensduur van de batterij met de auto-off functie die de 
hoofdtelefoon automatisch uitschakelt wanneer deze niet in gebruik is.

Mijn JBL Hoofdtelefoon App 
Gebruik deze gratis App voor personalisatie en nog meer controle over je luisterervaring. Met je 
mobiele apparaat kun je aangepaste EQ-instellingen maken en toegang krijgen tot alle andere 
instellingen en functies van de hoofdtelefoon. 

Ingebouwde microfoon
Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukkingstechnologie zorgt voor natuurlijk klinkende 
gesprekken.

Verpakkingsinhoud:
1 JBL EVEREST™ ELITE 700 hoofdtelefoon

1 JBL opberghoes

1 Micro-USB oplaadkabel

1 Audiokabel met 3,5 mm aansluiting

1 Snelstartgids

1 Garantie en veiligheidsblad

Mijn JBL Hoofdtelefoon App 
download-instructies

Technische specificaties:
 Driver afmeting: 40mm

 Dynamisch frequentiebereik: 10-22kHz

 Driver gevoeligheid: 99dB@1kHz, 1mW

 Maximale SPL: 114dB

 Microfoon gevoeligheid: -42dBV/Pa

 Bluetooth transmitter vermogen: <4dBm

 Bluetooth transmitter modulatie: 
GFSK π /4, DQPSK, 8-DPSK

 Bluetooth spec: 4.0

 Bluetooth profielen: A2DP V1.2, AVRCP 
V1.4, HFP V1.6, HSP V1.2

 Type batterij: Polymeer Li-ion batterij 
(3.7V, 850mAh)

 Muziekafspeeltijd met ANC aan en 
Bluetooth aan: tot 15 uur

 Muziekafspeeltijd met ANC aan en 
Bluetooth uit: tot 19 uur

 Muziekafspeeltijd met BT aan:  
tot 19 uur

 Afmetingen B x H x L (mm): 
76,9 x 176,5 x 169,5

 Gewicht (g): 305
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