Draadloze on-ear koptelefoon met Active Noise Cancelling

Jouw muziek, ruisvrij.
De Tune 660NC Noise-Cancelling koptelefoon zorgt ervoor dat je zonder ruis naar
geweldig geluid kunt luisteren! Geniet tot maximaal 44 uur van JBL Pure Bass-geluid
en laad daarna razendsnel op (slechts 5 minuten voor 2 uur batterijduur). Batterij leeg?
Steek de extra afneembare kabel erin en je kunt weer lekker door. Fast Pair van Google
maakt het mogelijk om je JBL Tune 660NC direct te verbinden met je Android-apparaat.
Daarna kun je de handige knoppen op de oorschelp gebruiken voor het regelen van geluid
en telefoontjes en kun je je apparaat in je zak laten zitten. Kies de kleur die het best bij je
stemming past. Omdat de koptelefoon superlicht en plat opvouwbaar is, kun je deze overal
mee naartoe nemen.
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Draadloze on-ear koptelefoon met Active Noise Cancelling

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
Active Noise Cancelling
Houd omgevingsgeluid buiten en geniet van je muziek.
JBL Pure Bass-geluid
Al meer dan 70 jaar produceert JBL het precieze en indrukwekkende geluid dat te vinden is op grote
muzieklocaties wereldwijd. Deze koptelefoon reproduceert datzelfde JBL-geluid met een bas die diep
en krachtig is.
Tot 44 uur batterijduur met ANC aan
Luister 44 uur lang draadloos met Active Noise Cancelling voor eindeloos plezier. Of tot 55 uur als je
alleen BT gebruikt. Je krijgt 2 uur extra met slechts 5 minuten opladen met de handige USB type-Ckabel. Geniet eindeloos, dankzij de meegeleverde afneembare kabel.
Handsfree bellen en ondersteund door de stemassistent
Regel gemakkelijk je geluid en telefoontjes met de handige knoppen en microfoon op de oorschelp.
Gebruik de knop op de oorschelp om snel de stemassistent van je apparaat te bereiken.
Draadloze Bluetooth streaming
Stream je muziek draadloos in hoge kwaliteit vanaf je smartphone of tablet, zonder rommelige kabels,
dankzij Bluetooth 5.0.
Lichtgewicht en opvouwbaar ontwerp
Lichtgewicht materialen zorgen voor comfort voor je oren terwijl een robuuste constructie ervoor zorgt
dat deze koptelefoon jarenlang perfect op- en uitvouwt.
Fast Pair van Google
Fast Pair van Google maakt het mogelijk om je JBL Tune 660NC direct te verbinden met je Androidapparaat zodra deze worden ingeschakeld.
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1 x Tune 660NC
1 x USB type-C oplaadkabel
1 x audiokabel
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x beknopte handleiding/
veiligheidsinformatieblad (S/i)

Technische specificaties:
Drivergrootte: 32 mm dynamische driver
Voeding: 5 V/1 A
Gewicht: 166 g
Batterijtype koptelefoon: Lithium-ion
polymeer-accu (610 mAh/3,7 V)
Oplaadtijd: < 2 uur vanaf leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan: tot 55 uur
Afspeeltijd met AUX en ANC aan: tot 35 uur
Afspeeltijd met BT aan en ANC aan: tot 44 uur
Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
Impedantie: 32 ohm
Gevoeligheid: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maximale SPL: 96 dB
Gevoeligheid microfoon: -42 dBV @ 1 kHz / Pa
Bluetooth-versie: 5
Bluetooth profielversie: A2DP v1.3,
AVRCP v1.5, HFP v1.6
Bluetooth-frequentie: 2,402 GHz – 2,480 GHz
Maximale gebruikstemperatuur: 45°C
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