
SYNCHROS E50BT

Nästa generations around-ear-stereohörlurar med JBL:s legendariska 
ljud, Bluetooth®-anslutning med ShareMe™-musikdelning – allt i en 
elegant, modern utformning.   

Låt dina öron gotta sig i mustigt JBL-ljud: stora 50-mm högtalarelement med PureBass 
omsluter dina öron och ger en fyllig ljudbild som är klar och exakt. Bluetooth® gör att du kan 
ansluta trådlöst till dina smarta enheter, du får enknapps åtkomst till JBL-teknik som ger en 
ren uppkoppling till din trådlösa enhet och tydliga handsfree-samtal. ShareMe™-funktionen 
gör din musik social, du kan strömma musik trådlöst till andra ShareMe™-hörlurar. Och det 
inbyggda uppladdningsbara litiumjonbatteriet håller igång musiken i 18 timmar utan avbrott. 
Ergonomisk huvudbygel och 3D-leder ger långvarig komfort. Mjuka öronkuddar i skinn 
omsluter dina öron bekvämt under långa dagar och förbättrar den passiva ljudisoleringen. 
E50BT:s eleganta design och fyra unika färgkombinationer är ett ställningstagande som är 
lika tydligt som ljudet.

Bluetooth®-around-ear-hörlurar med JBL:s klassiska ljud, PureBass, trådlös ShareMe™-
musikdelning och suverän passform.

Egenskaper i korthet: 
 Bluetooth®-teknik för trådlösa samtal och 

musikuppspelning. Inbyggd ShareMe™-

teknologi låter dig dela innehåll med andra 

hörlurar, direkt. 

 Inbyggt USB-uppladdningsbart litiumjonbatteri 

ger 18 timmars oavbruten musik. Och när 

batteriet tar slut finns en aux-kabel med för 

passivt lyssnande. 

 Mikrofon i öronkåpan och ekoeliminerande-

teknik för handsfree-samtal med ren 

anslutning till din trådlösa enhet så att du 

kan ha tydliga samtal.

 JBL:s välkända klassiska ljud med PureBass 

och 50-mm premiumelement återger hela 

ljudspektrat med glasklar tydlighet och 

kraftig bas.

 Ergonomisk huvudbygel och öronkuddar i 

mjukt skinn ger en superbekväm passform 

och effektiv ljudisolering.

 Uttrycksfull, modern formgivning i fyra 

färgalternativ.



Bluetooth® för trådlösa samtal och strömmande musikuppspelning. Inbyggt ShareMe™ ger 
möjlighet till direkt, trådlös musikdelning mellan två ShareMe™-hörlurar.

E50BT är eleganta, trådlösa hörlurar som kompletterar smarta enheter och surfplattor på ett perfekt 
sätt. De är även ett socialt nav: aktivera ShareMe™ genom att nudda vid öronkåpan och strömma 
sedan din musik till ett par andra ShareMe™-hörlurar. E50 är som en “konsert för två”. 

Inbyggt USB-uppladdningsbart litiumjonbatteri ger 18 timmars oavbruten musik. Och när 
batteriet tar slut ingår en aux-kabel för passivt lyssnande.

Lyssna hela dagen, ladda upp på natten. Det inbyggda uppladdningsbara litiumjonbatteriet ger E50 
kraft för generösa och klassledande 18 timmars speltid utan avbrott. Och skulle det hända att kraften 
tar slut kan du använda den medföljande 3,5 mm aux-kabeln för att spela passivt. Det ingår även en 
microUSB-kabel för uppladdning.

Mikrofon i öronkåpan och-ekoeliminering för handsfree-samtal med tydlig röstöverföring. 

E50BT håller dig uppkopplad, inte fastlåst. Växla sömlöst mellan att lyssna på musik och prata i 
telefon med en enkel knapptryckning. Tala trådlöst via den inbyggda mikrofonen och upplev ren, tydlig 
uppkoppling tack vare-ekoeliminering.

JBL:s välkända klassiska ljud med PureBass och 50-mm premiumelement återger hela 
ljudspektrat med glasklar tydlighet och kraftig bas.

E50BT spelar kompromisslös diskant och fyllig bas – prestanda på högsta nivå som återger ett 
brett frekvensomfång på 20Hz till 20kHz. De stora elementen i kombination med JBL:s PureBass 
garanterar en dynamisk, störningsfri lyssningsupplevelse – Hear the Truth.

Ergonomisk huvudbygel och öronkuddar i mjukt skinn ger en superbekväm passform och 
effektiv ljudisolering.

Den lätta och ergonomiska huvudbygeln har mjuka skinnklädda öronkuddar som omsluter öronen och 
gör att du bekvämt kan lyssna hela dagen och stänga ute allt oväsen från omgivningen. 3D-leder i 
aluminium lägger öronkudden perfekt vid örat för optimal passform och bärbarhet.

Uttrycksfull, modern formgivning i fyra färgalternativ.

E50BT:s uppseendeväckande moderna design och fyra färgalternativ visar tydligt vem du är.

Vad finns i lådan?

1 JBL E50BT around-ear-hörlurar 

1 rak aux-kabel

1 USB-aux-kabel för uppladdning 

1 säkerhetsblad

1 snabbguide

Tekniska specifikationer:

  Avancerade 50-mm element

  Dynamisk frekvensrespons: 
20 Hz–20 kHz

  BT-frekvens: 2,402–2,480 GHz

  BT-sändareffekt: <4 dBm

  BT-sändarmodulering: 
GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK 

  Stöder BT 3.0, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, 
HFP v1.6, HSP v1.2

 Max SPL: 117 dB vid 30 mW

 Ineffekt: 30 mW

  Mikrofonkänslighet: –42 dBV/Pa vid 
1 kHz

  Batterityp: Litiumpolymer 
(3,7 V, 730 mAh)

  Speltid, musik: 18 timmar

  Taltid: 24 timmar

 Anslutning: 3,5-mm minijack

  Vikt: 300 gram
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