Trådlösa on-ear-hörlurar med aktiv brusreducering

Din musik, utan brus.
Med de brusreducerande Tune 660NC-hörlurarna får du ett bra ljud helt utan störningar.
Njut av upp till 44 timmars JBL Pure Bass-ljud och ladda sedan upp hörlurarna blixtsnabbt
(bara 5 minuter ger 2 timmars extra batteritid). Slut på ström? Plugga bara in den avtagbara
kabeln och fortsätt njuta. JBL Tune 660NC kopplas upp direkt till din Android-enhet, tack
vare Googles Fast Pair-funktion. Använd sedan de praktiska knapparna på varje öronkåpa
för att styra ljud och samtal utan att ta ut telefonen ur fickan. Välj färg efter humör.
Superlätta och helt hopfällbara – de passar in överallt och är redo att förgylla din dag när
du behöver dem.
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Trådlösa on-ear-hörlurar med aktiv brusreducering

Detta ﬁnns i lådan:

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.
Upp till 44 timmars batteritid med ANC på
Underhållning som varar länge med trådlös lyssning i 44 timmar med aktiv brusreducering. Eller upp
till 55 timmar med bara Bluetooth. Förläng batteritiden med två timmar genom bara fem minuters
laddning med den smidiga USB-C-kabeln. Använd den medföljande separata kabeln för oavbruten
uppspelning.
Handsfree-samtal och röstassistent
Styr ljudet och dina samtal på ett enkelt sätt direkt från hörlurarna med de praktiska knapparna och
mikrofonen på öronkåpan. Eller använd knappen på öronkåpan för att snabbt aktivera röstassistenten
i din enhet.
Trådlös Bluetooth-strömning
Bluetooth 5.0 gör det enkelt att strömma trådlöst ljud i hög kvalitet från din mobiltelefon eller surfplatta
utan trassliga kablar.
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.
Google Fast Pair
JBL Tune 660NC kopplas upp direkt till din Android-enhet när de aktiveras, tack vare Googles Fast
Pair-funktion.
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Tekniska speciﬁkationer:
Elementstorlek: 32 mm/1,26 tums dynamiskt
Strömförsörjning: 5 V/1 A
Vikt: 166 g
Batterityp för headset: Litiumjonpolymer –
610 mAh/3,7 V
Laddningstid: <2 tim från helt urladdat
Speltid med Bluetooth på: upp till 55 tim
Uppspelningstid via AUX med ANC på:
upp till 35 timmar
Musikuppspelningstid med BT på och ANC på:
upp till 44 tim
Intervall för dynamisk frekvensåtergivning:
20 Hz–20 kHz
Impedans: 32 ohm
Känslighet: 100 dB SPL vid 1 kHz /1 mW
Max SPL: 96 dB
Mikrofonens känslighet: -42 dBV vid 1 kHz/Pa
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,
AVRCP V1.5, HFP v1.6
Bluetooth-frekvens: 2,402–2,480 GHz
Högsta användningstemperatur: 45 °C
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