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Det smartaste sättet att lyssna på musik.

Ditt liv, din musik, din komfort – helt nya JBL Everest Elite 150NC har verkligen utformats 

efter dig. Tack vare den smarta utformningen får du uppleva trådlös frihet i upp till 16 timmar 

på en enda laddning. Med adaptiv brusreducering (ANC-läget) kan du kontrollera vad du 

vill höra i upp till 14 timmar. JBL Everest Elite 150NC har dubbla ekofria mikrofoner för 

kristallklara telefonsamtal och handsfree-styrning av samtal och musik. Det legendariska JBL 

Pro Audio-ljudet, magnetiska öronsnäckor för trasselfri sladdhantering, den kompakta hårda 

bärväskan och den låga vikten gör dessa hörlurar till det idealiska resesällskapet. Dessa 

slimmade och eleganta hörlurar är tillverkade i förstklassiga material, formgivna för god 

passform tack vare örontoppar i flera storlekar. De finns i olika metallic-utföranden och färger. 

My JBL Headphones-appen stöder trådlösa uppdateringar som framtidssäkrar hörlurarna, 

och det justerbara omgivningsljudet gör att du dynamiskt kan reglera hur mycket du hör av 

omgivningen. Våga lyssna.

Trådlösa in-ear-hörlurar med brusreducering
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Detta finns i lådan:
EVEREST ELITE 150NC
Laddningskabel
Väska
1 x garantisedel/varning 
1 x Snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
  Högtalarstorlek: 12 mm

  Dynamiskt frekvensomfång: 10 Hz – 22 kHz

  Känslighet: 94 dB @ 1 kHz, 1 mW

  Maximal SPL: 105 dB vid -10 dBFS A-viktad

  Mikrofonkänslighet @ 1 kHz dB v/pa: -20

  Impedans: 16 ohm

  Bluetooth max. uteffekt: 4 dBm

  Bluetooth-version: V4.1

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

  Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz

  Batterityp: Polymer Li-ion-batteri 
(3.7V, 400mAh)

  Laddningstid: 2 timmar

  Musikspeltid med ANC och Bluetooth 
påslagna: upp till 14 timmar

  Musikspelningstid med ANC av och Bluetooth 
på: upp till 16 timmar

  Vikt: 53g
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Trådlösa in-ear-hörlurar med brusreducering

Funktioner och fördelar 
Bluetooth-teknik
Njut av all din musik trådlöst.
Legendary JBL Pro Audio-ljud
Njut av samma överlägsna upplevelse och otroliga JBL-ljud som JBL har levererat till 
konserthallar, studior och vardagsrum i 70 år.
Adaptiv bruseliminering
Stäng ute världen med adaptiv bruselimineringsfunktion som gör det möjligt att kontrollera vilka 
omgivande ljud du vill släppa in eller blockera med hjälp av My JBL Headphones-appen eller 
Smart-knappen på nackbandet.
14 timmars batteritid, 2 timmars laddningstid
Inbyggt batteri som laddas via micro-USB ger upp till 14 timmars speltid i adaptivt 
brusreduceringsläge och upp till 16 timmar med avstängd brusreducering. Ladda upp batteriet 
helt och hållet på 2 timmar.
Dubbla ekoeliminerande mikrofoner
Inbyggda dubbla mikrofoner med ekoeliminering för handsfree-samtal av kristallklar kvalitet.
Anpassad av dig
Utnyttja den fulla potentialen hos Everest Elite 150NC och anpassa hörlursinställningarna efter 
din smak.
Bekväma lurar
De skulpterade örontopparna ger oöverträffad komfort och möjliggör en längre och 
angenämare lyssnarupplevelse. 
Vik ihop och ta med dig
Det kompakta och snygga nackbandet och den exklusiva hårda bärväskan ger perfekt 
bärbarhet och skydd.  
Magnetisk sladdhantering
Ser till att hörlurarna hålls på plats runt nacken – bekvämt, säkert och trasselfritt – när de inte 
används.


