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Langattomat over-ear-vastamelukuulokkeet JBL Pure Bass 
-äänellä.
Langattomissa JBL TUNE 750BTNC -kuulokkeissa on tehokas JBL Pure Bass -ääni ja 

aktiivinen vastameluominaisuus, jotka tarjoavat iskevän basson ja kiehtovan äänielämyksen. 

Kevyet korvien päälle asetettavat kuulokkeet takaavat äärimmäisen mukavuuden ja 

äänenlaadun, samalla kun ne kompaktin ja taitettavan muotoilunsa ansiosta kulkevat 

kätevästi mukana minne ikinä menetkin. 15 tunnin akunkesto vain 2 tunnin latausajalla 

mahdollistaa häiriöttömän, langattoman toiston. Monipisteyhteys sallii yhteyden kahden 

Bluetooth®-laitteen kanssa samanaikaisesti, joten varmistat, että sinulta ei jää vastaamatta 

puhelimeesi samalla, kun striimaat videoita tabletiltasi. Toista musiikkia taukoamatta 

mukana toimitetun irrotettavan audiokaapelin avulla, joka pidentää kuunteluajan 

vastamelutoiminnolla jopa 30 tuntiin. JBL TUNE 750BTNC on saatavilla eri väreissä, joista 

löydät helposti tyyliisi sopivat.
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Pakkauksen sisältö:
1 pari JBL TUNE 750BTNC -kuulokkeita
Latauskaapeli
Irrotettava audiokaapeli
Varoituskortti
Takuukortti
Turvallisuustiedote 
QSG

Tekniset tiedot:
	Kuuloke-elementin koko: 40 mm
	Taajuusalue: 20 Hz – 20 kHz
	Herkkyys passiivinen tila: 95 dB SPL / 1 mW
	Herkkyys aktiivinen tila: 100 dB SPL / 1 mW
	Kuuloke-elementin impedanssi: 32 ohm
	Maks. syöttöteho (langallinen): 40 mW
	Lähetysherkkyys: -15 dBV / PA
	Bluetooth-lähettimen teho: < 5 dBm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-taajuusalue: 2,402 GHz – 2,48 GHz
	Bluetooth-profiiliversio: 

A2DP v1,2, AVRCP v1,5, HFP v1,6, HSP v1,2
	Bluetooth-versio: 4.2
	Kuulokkeiden akkutyyppi: 

Polymeeri-litium-ioniakku (610 mAh / 3,7)
	Latausaika: <2 h tyhjästä
	Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä:  

15 tuntia
	Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC pois 

päältä: 22 tuntia
	Musiikin toistoaika BT pois päältä ja ANC päällä: 

30 tuntia
	Paino: 220 g

Ominaisuudet ja hyödyt 
Aktiivinen vastamelutoiminto
Virittäydy musiikkiisi. Vaienna melu.

JBL Pure Bass -ääni
Jo yli 70 vuoden ajan JBL on suunnitellut täsmällistä ja vaikuttavaa äänentoistoa suuriin 
tapahtumapaikkoihin ympäri maailmaa. Nämä kuulokkeet toistavat samaa JBL-ääntä, bassoa, 
joka sykkii syvältä ja voimakkaasti.

Langaton Bluetooth -suoratoisto
Suoratoista langattomasti korkealaatuista ääntä Bluetooth®-laitteistasi ilman sotkeutuvia johtoja. 

15 h akun käyttöaika, kun BT + NC käytössä | 2 h latausaika
Nauti langattomasta kuuntelusta 15 tuntia aktiivisella vastamelutoiminnolla. Lataa akku nopeasti 
2 tunnissa. 

Monipisteyhteys
Sen avulla voit vaihtaa vaivattomasti Bluetooth®-laitteesta toiseen. Voit helposti vaihtaa tablettisi 
videolta matkapuhelimesi puheluun, joten sinulta ei jää vastaamatta puheluihin.

Handsfree-puhelut ja puheohjaus
Hallitse helposti ääntä ja puheluita sekä ota käyttöön puheavustaja kuulokekuppiin sijoitetuilla 
painikkeilla.

Kevyt ja taitettava rakenne
Kevyen ja kompaktin sekä taitettavan rakenteensa ansiosta kuulokkeet kulkevat helposti mukanasi.
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