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Stäng av världen utanför och bli ett med musiken.

Hörlurarna JBL E65BTNC kombinerar attraktiv design, förstklassigt material för att 

återge JBL:s världsberömda signaturljud med trådlös bekvämlighet och suverän aktiv 

brusreducering. Med ett mjukt, bekvämt huvudband och vinklade, formanpassade öronkåpor 

för längre, angenämare och uppslukande lyssningssessioner, ger JBL E65BT NC-hörlurarna 

aktiv brusreducering i både trådbundna och trådlösa lägen. De ger också en 24-timmars 

batteritid i Bluetooth-läge (15 timmar i Bluetooth- och brusreducerat läge) och kan laddas 

helt på bara två timmar. Multitasking är enkelt då JBL E65BTNC-hörlurarna sömlöst växlar 

mellan två enheter så att du aldrig missar ett samtal medan du njuter av din spellista eller 

tittar på en film. Du får också en löstagbar, trasselfri tygkabel med enknappsfjärrkontroll,

3 olika färgalternativ och en platt, vikbar design för enkel transport.
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Detta finns i lådan:
1 par E65BTNC-hörlurar
1 avtagbar kabel
1 laddningskabel
Väska
Varningskort
Garantikort
Säkerhetsblad
Snabbguide

Tekniska specifikationer:
 Elementstorlek: 40 mm
 Dynamiskt frekvensomfång: 20 Hz – 20 kHz
 Känslighet: 95 dB
 Max SPL: 108 dB
 Mikrofonens känslighet vid 1 kHz dB v/pa: -42
 Impedans: 32 Ohm
 Bluetooth-sändningens effekt: 0 – 4 dBm
 Bluetooth-sändningens modulering:

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
 Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz
 Bluetooth-profiler: HFP v1.6, HSP v1.2,

A2DP v1.2, AVRCP v1.4
 Bluetooth-version: V4.1
  Batterityp: Polymert litiumjonbatteri

(3,7 V, 610 mAh)
 Laddningstid: 2 timmar
 Samtalstid med Bluetooth: Upp till 24 timmar
 Musikspelningstid med ANC av och Bluetooth på: 

Upp till 24 timmar
 Speltid med BT och ANC på:

Upp till 15 timmar
 Speltid med BT av och ANC på:

Upp till 30 timmar
 Vikt: 258 g

Funktioner och fördelar 
JBL:s signaturljud
JBL:s legendariska signaturljud, som hörs i biografer, arenor och studios runt om i världen,
fi nns nu tillgängligt i hörlurar.

Aktiv brusreducering
Aktiv brusreducering dämpar oväsen utifrån för en mer uppslukande ljudupplevelse.

Bluetooth
Njut av ett kristallklart trådlöst ljud och bekväma handsfree-samtal.

24-timmars batteritid med Bluetooth på och ANC av;15 timmars batteritid med
Bluetooth på och ANC på
Njut av spellista efter spellista från soluppgång till solnedgång och mer i Bluetooth-läge.

2-timmars laddning för en hel dags underhållning
En snabb två timmars laddning ger dig upp till 24 timmar uppspelning.

Smidig växling mellan enheter
Växla enkelt mellan musik på din bärbara enhet till ett samtal på telefonen, så att du aldrig missar 
ett samtal.

Huvudband av textil för bekväm passform
Optimerad ergonomisk design och mjukt material möjliggör bättre passform och längre,
mer behagliga lyssningssessioner.

Enknappsfjärrkontroll med tygkabel
Enkel hantering av musik och samtal från praktiskt taget alla bärbara enheter.

Knapp för aktivering av Siri/Google Now
Dubbelklicka bara på play/pause-knappen på öronkåpan för att ansluta till Siri eller Google Now.
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