
Funktioner
 Aktiv brusreducering

 JBL Pure Bass-ljud

 Trådlös Bluetooth-strömning

 12 timmars batteritid med BT+NC 
aktiverat och 2 timmars batteritid

 Handsfree-samtal

 Låg vikt och hopfällbar konstruktion

Trådlösa on-ear-hörlurar med aktiv brusreducering och JBL Pure Bass-
ljud.

Vi presenterar JBL TUNE600BTNC, trådlösa on-ear-hörlurar med aktiv brusreducering och 

en lätt och kompakt hopfällbar design för daglig användning. JBL TUNE600BTNC har JBL-

element på 32 mm som bidrar till att leverera det autentiska JBL Pure Bass-ljudet. Ljud 

som kan avnjutas trådlöst utan onödigt brus i mer än 12 timmar och som laddas upp helt 

på bara två timmar. Tack vare den extra avtagbara kabeln kan musik avnjutas utan avbrott 

i trådlöst läge, med eller utan aktiv brusreducering. JBL TUNE600BTNC är tillverkade i 

slitstarkt material och i fyra fräscha färger. Du kan snabbt ansluta till omvärlden tack vare 

knappar på öronkåporna som möjliggör enkel handsfree-hantering av samtal och musik.

Trådlösa on-ear-hörlurar med aktiv brusreducering.
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Detta finns i lådan:
1 par TUNE600BTNC-hörlurar
Laddningskabel
Avtagbar kabel
Varningskort
Garantikort
Säkerhetsblad 
Snabbguide

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 32 mm
	Intervall för dynamisk frekvensåtergivning: 

20 Hz–20 kHz
	Känslighet: 100 dB
	Maximal SPL: 95 dB
	Mikrofonens känslighet @1 kHz – 24 dBV/Pa
	Impedans: 32 ohm
	Batterityp: Litiumjonpolymer (3,7 V, 610 mAh)
	Laddningstid: 2 timmar
	Samtalstid med BT på: 22 timmar
	Musikuppspelning med BT på och ANC av: 

22 timmar
	Musikuppspelning med BT på och ANC på: 

12 timmar
	Musikuppspelning med BT av och ANC på: 

30 timmar
	Bluetooth-sändarens effekt: 0–4 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering: GFSK,  
π/4DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz–2,48 GHz
	Bluetooth-profiler: HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.5
	Bluetooth-version: V4.1
	Vikt: 173 g

Funktioner och fördelar  
Aktiv brusreducering
Stäng ute bruset och njut av din musik.

JBL Pure Bass-ljud
I över 70 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.

Trådlös Bluetooth-strömning
Strömma trådlöst ljud i hög kvalitet från din mobiltelefon eller surfplatta utan trassliga kablar.

12 timmars batteritid med BT+NC aktiverat och 2 timmars batteritid
Trådlös lyssning i 12 timmar med aktiv brusreducering för långvarig underhållning. Ladda upp 
batteriet helt och hållet på två timmar. 

Handsfree-samtal
Styr ljudet enkelt och hantera dina samtal från hörlurarna med den praktiska fjärrkontrollen med tre 
knappar och mikrofon.

Låg vikt och hopfällbar konstruktion
Material med låg vikt gör lurarna bekväma att bära och en robust konstruktion garanterar att de håller 
i många år.

Trådlösa on-ear-hörlurar med aktiv brusreducering.


