
Rokkaa ja pysy yhteyksissä.
Musiikki on sinulle tärkeää, joten aseta JBL x Tomorrowland Edition 
-kuulokkeet korvillesi ja piristä päivääsi. Tehokkaasti toistavilla 40 mm:n 
elementeillä varustetutJBL x Tomorrowland Edition -kuulokkeet tarjoavat 
JBL-ominaissoinnin ja korostetun basson, joka pistää tehoa soittolistaasi. 
Kun haluat keskittyä musiikkiin, mukautuva melunvaimennus estää 
ympäristön äänien aiheuttamat häiriöt. Ambient Aware -tekniikka antaa 
turvaa kävellessäsi kaduilla musiikkia kuunnellen, ja TalkThru-tekniikan 
avulla voit vaihtaa pikaiset kuulumiset ottamatta JBL x Tomorrowland 
Edition -kuulokkeet korvilta. Tarvitsetko apua päivän askareisiin?  
Kysy neuvoa valitsemaltasi puheavustajalta omaa ääntäsi käyttäen tai 
napauttamalla kuulokekuppia.   Ja jos otat käyttöön Hei Google -komennon, 
voit aktivoida JBL x Tomorrowland Edition -kuulokkeet toimintoja pelkällä 
äänelläsi. Taikaa! Kuulokkeet ovat kevyet, ja pehmustettu sanka tekee 
niistä mukavat käyttää. Niiden toistoaika on jopa 50 tuntia ilman aktiivista 
melunvaimennusta. Niillä nautit täydellisistä stereopuheluista, minkä lisäksi 
niiden mukana toimitetaan irrotettava kaapeli, jonka avulla voit jatkaa 
musiikin toistoa myös akun loputtua. Kun et käytä JBL x Tomorrowland 
Edition -kuulokkeet, ne katkaisevat musiikin toiston automaattisesti ja 
jatkavat taas toistoa, kun laitat ne korvillesi. JBL x Tomorrowland Edition - 
kuulokkeiden avulla voit rokata ja pysyä yhteyksissä.
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Tekniset tiedot
Yleiset tekniset tiedot:

 Elementin koko: 40 mm:n / 1,6 tuuman 
dynaaminen elementti

 Virtalähde: 5 V, 1 A
 Paino: 265 g / 0,6 paunaa
 Akkutyyppi: Litiumioni-polymeeri (750 mAh, 

3,7 V)
 Latausaika: < 2 h tyhjästä täyteen
 Musiikin Bluetooth-toistoaika ilman ANC:tä: 

Jopa 50 h
 Musiikin Bluetooth-toistoaika ANC:llä: Jopa 

40 h
 Taajuusvaste: 16 Hz – 20 kHz
 Impedanssi: 32 ohmia
 Herkkyys: 97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
 Äänenpaineen enimmäistaso: 94 dB SPL
 Mikrofonin herkkyys: -19 dBV @ 1 kHz / Pa
 Bluetooth-versio: V5.0
 Bluetooth-profiilin versio: HFP V1.7, A2DP 

V1.3, AVRCP V1.6
 Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2,4 GHz – 

2,4835 GHz
 Bluetooth-lähettimen teho: < 10 dBm
 Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
 Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C

Pakkauksen sisältö
 JBL x Tomorrowland Edition -kuulokkeet
Audiokaapeli
C-tyypin latauskaapeli
Säilytyspussi
1 takuu-/varoituskortti 
1 pikaopas/turvallisuustiedote 
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Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL:lle ominainen sointi
40 mm:n elementit ja sointi, joka on tuttu maailman kuuluisimmilta 
konserttiareenoilta.

Eristä melu tai salli taustaäänet. Valinta on sinun.
Mukautuvan melunvaimennuksen ansiosta voit eristäytyä melulta 
ja keskittyä musiikkiin. Ambient Aware -tekniikan avulla voit kävellä 
turvallisesti vilkkailla kaduilla voimistamalla taustaääniä. TalkThru-tekniikka 
taas vaimentaa musiikkia ja vahvistaa puhetta, jotta voit helposti jutella 
kuulokkeet päässä. 

Kysy neuvoa käyttäen vain omaa ääntäsi.  
Kysy neuvoa valitsemaltasi puheavustajalta käyttäen omaa ääntäsi tai 
napauttamalla kuulokkeen kupua.  Ota käyttöön ANC tai Ambiet Aware, 
tarkista akkukesto tai katkaise virta JBL x Tomorrowland Edition 
-kuulokkeet helposti omalla äänelläsi Hei Google -komennon avulla. Uudessa 
JBL-sovelluksessa voit valita käyttöön haluamasi puheavustajan.

Täydellliset stereopuhelut
Pysy yhteyksissä ja hallitse puheluita korvakupissa olevien painikkeiden 
avulla. Mikrofonitekniikka mahdollistaa täydelliset stereopuhelut. 
VoiceAwaren avulla voit hallita kuulokkeisiin ohjattua mikrofoniääntä ja 
valita, kuinka voimakkaana haluat kuulla omaa ääntäsi.

Jopa 50 tunnin akkukesto ja pikalataus
Rokkaa jopa 50 tunnin (tai jopa 40 tunnin ajan melunvaimennus ja Bluetooth 
kytkettyinä)! Sen jälkeen saat 10 minuutin pikalatauksella 4 tuntia lisää 
hauskanpitoa.  

Mukavasti istuva kangaspäällysteinen sanka ja kantopussi  
JBL x Tomorrowland Edition -kuulokkeet ovat erittäin mukavat 
tekstiilipäällysteisen sangan ja korvapehmusteiden ansiosta. Pehmeä pussi 
suojaa kuulokkeita matkoilla.

Automaattinen toisto ja tauko
Musiikin toisto keskeytyy automaattisesti, kun riisut kuulokkeet, ja jatkuu 
taas, kun asetat ne takaisin korvillesi. Sinun ei tarvitse edes ajatella asiaa.

Monipisteyhteys
Mahdollistaa lähteen vaivattoman vaihtamisen Bluetooth®-laitteesta 
toiseen. Voit vaihtaa helposti lähteen tabletillasi pyörivästä videosta 
matkapuhelimeesi puhelun puhumista varten, eikä yksikään puhelu jää 
kuulematta.

Google Fast Pair -pariliitos
Googlen mahdollistaman nopean liittämisen ansiosta JBL x Tomorrowland 
Edition -kuulokkeet muodostavat heti yhteyden Android-laitteeseesi. Voit 
myös muodostaa laiteparin useiden laitteiden kanssa napauttamalla laitteen 
näyttöä.

My JBL Headphones -sovellus
Kuulokkeiden pitäisi sopeutua sinuun, ei päin vastoin. JBL x Tomorrowland 
Edition -kuulokkeet äänentoistoa ja ominaisuuksia voi muokata 
maksuttomalla My JBL Headphones -sovelluksella: voit muuttaa 
taajuuskorjausasetuksia, valita haluamasi puheavustajan, määrittää Smart 
Ambient -asetuksesi ja paljon muuta. 


