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Din musik, utan brus.
Din musik, inget annat är viktigt. JBL Tune 760NC over-ear är superbekväma, kraftfulla 

och lever upp till löftet. Den aktiva brusreduceringen blockerar onödiga distraktioner så att 

du kan fokusera på det som är viktigt i upp till 35 timmar. Behöver du mer? Få två extra 

timmar batteritid med bara fem minuters laddning. Tune 760NC är lätta och hopfällbara 

för att passa alla äventyr och kan anslutas till två Bluetooth®-enheter samtidigt, så att du 

aldrig missar ett samtal på telefonen medan du tittar på en video på din surfplatta. JBL 

Tune 760NC parkopplas direkt med din Android-enhet med en en enkel tryckning och har 

handsfree-hantering av samtal och din enhets röstassistent. För att fortsätta lyssna hur 

länge som helst är det bara att ansluta JBL Tune 760NC med den medföljande löstagbara 

kabeln. Välj den färg som matchar ditt humör och ha kul!   
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Detta finns i lådan:
1 JBL Tune 760NC
1 USB typ C-laddkabel
1 avtagbar ljudkabel
1 garantisedel, varningsmeddelande
1 säkerhetsblad
1 snabbguide

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 40 mm dynamiskt
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Vikt: 220 g
	Batterityp för headset: Litiumjonpolymer 

(610 mAh / 3,7 V)
	Laddningstid: <2 tim från helt urladdat
	Speltid med Bluetooth på och ANC på: 35 tim
	Speltid med Bluetooth på och ANC av: 50 tim
	Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz
	Impedans: 32 ohm
	Känslighet, passivt läge: 103 dB SPL/1 mW
	Känslighet, aktivt läge: 95 dB SPL/1 mW
	Max SPL: 95 dB
	Mikrofonens känslighet: -30 dBV/Pa
	Bluetooth-version: 5
	Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3,  

AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,400–2,4835 GHz
	Bluetooth-sändareffekt: <10 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Maximal driftstemperatur: 45 °C
	Kabellängd: 1,2m

Funktioner och fördelar 

Aktiv brusreducering
Fokusera på din musik. Filtrera bort bruset.

JBL Pure Bass-ljud
I 75 år har JBL arbetat med att ta fram det exakta, imponerande ljud som återfinns i stora 
konserthallar runt om i världen. Dessa hörlurar återger samma JBL-ljud, med en bas som är både 
djup och kraftfull.

35 timmars batteritid med BT+NC aktiverat, 2 timmars laddningstid
Underhållning som varar länge med trådlöst lyssnande i 35 timmar med aktiv brusreducering eller 
50 timmar med ANC avstängt. Ladda upp batteriet snabbt på två timmar. 

Handsfree-samtal och röststyrning
Reglera ljudet och hantera samtal och använd röstassistenten enkelt med den praktiska knappen 
på öronkåpan.

Google Fast Pair
Med Google Fast Pair ansluts dina JBL Tune 760NC till din Android-enhet omedelbart. Du kan också 
parkoppla flera enheter genom att bara trycka på enheternas skärmar.

Flerpunktsanslutning
Låter dig enkelt byta från en Bluetooth®-enhet till en annan. Du kan enkelt växla från en video på 
din surfplatta till ett samtal på mobiltelefonen, så att du aldrig missar ett samtal.

Låg vikt och hopfällbar konstruktion
Lätt och kompakt hopfällbar design gör att dessa hörlurar alltid är redo att hänga med, vart du  
än ska.
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