
Functies
 JBL Pure Bass Sound
 Draadloze Bluetooth streaming
 50 uur batterijduur 
 Handsfree bellen en stemassistenten
 Multipoint-verbinding
 Lichtgewicht en opvouwbaar ontwerp
 Loskoppelbare audiokabel

Veel bas, veel fun.
Met JBL Pure Bass Sound zorgt de JBL TUNE 710BT koptelefoon voor krachtig en draadloos 

geluid. Het lichtgewicht en over-ear-ontwerp biedt maximaal comfort en een indrukwekkend 

geluid. Groots in prestaties, compact en opvouwbaar wanneer je onderweg bent. Neem 

gesprekken aan en beheer handsfree het geluid met de handige knop op de oorkap. Hiermee 

activeer je ook de stemassistenten wanneer je onderweg bent. Eindeloos luisteren dankzij 

de batterijduur van 50 uur. En met de meegeleverde audiokabel kun je zelfs nog langer 

van muziek blijven genieten. Met multipoint-verbinding kun je twee Bluetooth®-apparaten 

tegelijkertijd verbinden. Zo mis je geen gesprek op je telefoon terwijl je video's streamt op je 

tablet. Kies de kleur die bij jouw stijl of mood past en geniet van geweldig geluid!

Draadloze over-ear-koptelefoon
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Verpakkingsinhoud:
1 x JBL TUNE 710BT koptelefoon
1 x type-C USB-oplaadkabel
1 x loskoppelbare audiokabel
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x veiligheidsinformatieblad (s/i)
1 x snelstartgids

Technische specificaties:
	Drivergrootte: 40 mm dynamische driver
	Voeding: 5 V 1 A
	Gewicht: 220 g/0,485 lbs
	Batterijtype koptelefoon: Lithium-ion polymeer-

accu (690 mAh/3,7 V)
	Oplaadtijd: < 2 uur vanaf leeg
	Afspeeltijd muziek met BT aan: tot 50 uur
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Impedantie: 32 ohm
	Gevoeligheid passieve modus: 104 dB SPL/1 mW
	Gevoeligheid actieve modus: 103 dB SPL/1 mW
	Maximale SPL: 93 dB
	Gevoeligheid microfoon:  

- 40 ± 3 dBV 94 dB@1 KHz
	Bluetooth-versie: 5
	Bluetooth profielversie: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Frequentiebereik Bluetooth-zender:  

2,4 GHz - 2,4835 GHz
	Vermogen Bluetooth-zender: < 10 dBm
	Modulatie Bluetooth-zender:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C
	Kabellengte: 1.2m

Functies en eigenschappen 

JBL Pure Bass Sound
Al meer dan 75 jaar produceert JBL het precieze en indrukwekkende geluid dat te vinden is op 
grote muzieklocaties wereldwijd. Deze koptelefoon evenaart datzelfde JBL-geluid met een diepe en 
krachtige bas.

Draadloze Bluetooth streaming
Stream zonder kabels je muziek draadloos in hoge kwaliteit vanaf je Bluetooth®-apparaten. 

50 uur batterijduur 
Luister 50 uur lang draadloos. Herlaad de batterij gedurende 5 minuten om weer 3 uur te kunnen 
genieten of laad de batterij volledig op in 2 uur. 

Handsfree bellen en stemassistenten
Regel gemakkelijk je geluid en telefoontjes via je koptelefoon en gebruik stemassistentie met de 
handige knop op de rechteroorkap.

Multipoint-verbinding
Stelt je in staat moeiteloos over te schakelen tussen het ene Bluetooth®-apparaat en het andere. 
Je kunt heel makkelijk overschakelen van een video op je tablet naar een telefoongesprek op je 
mobiele telefoon. Je mist dus nooit meer een telefoontje.

Lichtgewicht en opvouwbaar ontwerp
Met het lichtgewicht en compact opvouwbare ontwerp is deze koptelefoon altijd klaar om mee te 
nemen, terwijl de gevoerde oorkappen zorgen voor comfort en indrukwekkend geluid.

Loskoppelbare audiokabel
Lege batterij? Luister langer met de meegeleverde audiokabel.

Draadloze over-ear-koptelefoon
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