
Upplev en ny standard inom trådlösa hörlurar.
JBL EVEREST™ ELITE 700 ger ett legendariskt ljud, som uppnått en ny standard. 
Bluetooth 4.0 möjliggör trådlös anslutning samtidigt som den nya aktiva NXTGen-
brusreduceringstekniken kombinerar den uppslukande upplevelsen av brusreducering 
med möjligheten att kontrollera mängden omgivningsljud som ska släppas in, vilket gör 
att du kan balansera din medvetenhet av omgivningen med lyssningsupplevelsen. Med det 
legendariska JBL Pro Audio-ljudet som ger en dynamisk klangbild, skulpterade öronkuddar 
som ger en passform utan motstycke, ett laddningsbart batteri med 15 timmars batteritid 
och automatisk TruNote™-ljudkalibrering kan du nu njuta av den ultimata komforten, 
friheten och personliga anpassningen. Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt ta 
emot samtal.
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Funktioner och fördelar
Bluetooth 4.0
Anslut till vilken Bluetooth-enhet som helst för en fantastisk ljudkvalitet utan krångel med 
sladdar.

Legendariskt JBL Pro Audio-ljud
Få samma fantastiska upplevelse och otroliga ljud som JBL har levererat till konserthus, studior 
och vardagsrum i nästan 70 år.

Ergonomi som är bäst i klassen
De här hörlurarna är ergonomiskt utformade för att passa dina örons unika konturer. Detta ger 
en komfort utan motstycke. Lyssna längre och njut av det mer.

Exklusiv, aktiv NXTGen-brusreducering 
För första gången kombinerar JBL den uppslukande upplevelsen av aktiv brusreducering 
med möjligheten att kontrollera mängden omgivningsljud som ska släppas in. Därmed kan 
du balansera din medvetenhet av omgivningen med lyssningsupplevelsen genom ett enda 
knapptryck.

Automatisk TruNote™-ljudkalibrering
Bli hänförd av den renaste, mest autentiska versionen du någonsin har hört av din musik. 
Genom ett enda knapptryck kalibrerar TruNote-tekniken automatiskt ljudet i hörlurarna 
unikt för dig. 

Automatisk avstängning
Upplev ökad enkelhet och längre batteritid med funktionen för automatisk avstängning, som 
stänger av hörlurarna automatiskt när de inte används.

Appen My JBL Headphones
Få ännu mer kontroll och möjligheter att anpassa din lyssningsupplevelse med den här 
gratisappen. Genom din mobilenhet kan du skapa skräddarsydda EQ-inställningar och öppna 
alla andra inställningar och funktioner för hörlurarna. 

Inbyggd mikrofon
Inbyggd mikrofon med ekodämpningsteknik ger samtal med naturligt ljud.

Detta finns i lådan
1 par JBL EVEREST™ ELITE 700-hörlurar

1 JBL-fodral

1 micro USB-laddningskabel

1 ljudkabel med 3,5 mm-kontakt

1 snabbguide

1 garanti- och säkerhetsblad

Nedladdningsinstruktioner för appen 
My JBL Headphones

Tekniska specifikationer
 Elementstorlek: 40 mm

 Dynamisk frekvensåtergivning: 
10 Hz–22 kHz

 Elementkänslighet: 99 dB vid 1 kHz, 
1 mW

 Max SPL: 114 dB

 Mikrofonkänslighet: -42 dBV/Pa

 Bluetooth-sändarens effekt: <4 dBm

 Bluetooth-sändarens modulering: 
GFSK π /4, DQPSK, 8-DPSK

 Bluetooth-spec.: 4.0

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

 Batterityp: Litiumpolymer 
(3,7 V, 850 mAh)

 Uppspelningstid med ANC (aktiv 
brusreducering) på och Bluetooth på: 
upp till 15 timmar

 Uppspelningstid med ANC (aktiv 
brusreducering) på och Bluetooth av: 
upp till 19 timmar

 Uppspelningstid med BT på:  
upp till 19 timmar

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

 Vikt (g): 305
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