
Cechy
 Legendarne brzmienie JBL
 Aktywna redukcja zakłóceń
 Bluetooth
 24 godziny działania na zasilaniu 

bateryjnym przy wyłączonym trybie 
Bluetooth/ANC, 15 godzin przy 
włączonym trybie Bluetooth/ANC

 2 godziny ładowania zapewniają 
rozrywkę przez cały dzień

 Płynne przełączanie między urządzeniami
 Wygodny pałąk pokryty tkaniną
 Jednoprzyciskowy pilot z kablem 

pokrytym tkaniną
 Przycisk aktywacji Siri/Google Now

Wycisz dźwięki otoczenia, aby zanurzyć się w muzyce.

Słuchawki JBL E65BTNC łączą w sobie atrakcyjny wygląd, najlepsze materiały oraz 

wygodę łączności bezprzewodowej w celu zapewnienia doskonałej redukcji szumów oraz 

wyjątkowej jakości dźwięku, z której słynie JBL. Słuchawki JBL E65BTNC wyposażone w 

miękki, komfortowy pałąk pokryty tkaniną, dobre dopasowanie oraz poduszki zapewniające 

głębokie wrażenia dźwiękowe podczas słuchania muzyki przez dłuższy czas, zapewniają 

funkcję redukcji szumów w trybie przewodowym i bezprzewodowym. Mogą pracować przez 

24 godziny na zasilaniu bateryjnym (15 godzin w trybie Bluetooth i redukcji szumów), można 

je naładować w ciągu dwóch godzin. Słuchawki JBL E65BTNC oferują wielozadaniowość 

dzięki płynnemu przełączaniu między muzyką a rozmową telefoniczną, aby nie przegapić 

żadnego połączenia podczas słuchania muzyki lub oglądania filmu. Dodatkowo spodoba Ci 

się także odłączany kabel, który się nie plącze, jednoprzyciskowy pilot, 3 opcje kolorystyczne 

i płaski futerał dla łatwego transportu.

Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z funkcją aktywnej redukcji szumów
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Zawartość zestawu:
1 para słuchawek E65BTNC
1 odłączany kabel
1 kabel do ładowania
Kieszonkowy
Karta informacyjna
Karta gwarancyjna
Karta charakterystyki
Skrócona instrukcja obsługi

Specyfikacje techniczne:
  Rozmiar przetwornika: 40mm
  Dynamiczne pasmo przenoszenia: 

20 Hz - 20 kHz
  Efektywność: 95 dB
  Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 108 dB
  Czułość mikrofonu przy 1 kHz dB v/pa: -42
  Impedancja: 32 omy
  Moc nadajnika Bluetooth: 0-4 dBm
  Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, 

π/4DQPSK, 8DPSK
  Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 

2,402 GHz - 2,48 GHz
  Profile Bluetooth: HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  Wersja Bluetooth: v4.1
  Bateria: polimerowa litowo-jonowa 

(3,7 V, 610 mAh)
  Czas ładowania: 2 godziny
  Czas rozmawiania z włączoną funkcją 

Bluetooth: do 24 h
  Czas odtwarzania muzyki z wyłączoną funkcją 

ANC i włączoną komunikacją Bluetooth: do 24 h
  Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją 

ANC oraz Bluetooth: do 15 h
  Czas odtwarzania muzyki z włączoną tylko 

funkcją ANC: do 30 h
  Masa: 258 g

Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z funkcją aktywnej redukcji szumów

Cechy i korzyści  
Legendarne brzmienie JBL
Legendarny dźwięk JBL znany z sal kinowych, sal koncertowych i studiów nagraniowych na całym 
świecie jest teraz dostępny w słuchawkach.

Aktywna redukcja zakłóceń
Aktywna redukcja zakłóceń zapewnia odcięcie dźwięków otoczenia w celu osiągnięcia głębokich 
doznań dźwiękowych.

Bluetooth
Ciesz się wyrazistym, bezprzewodowym dźwiękiem i możliwością odbierania połączeń telefonicznych 
bez użycia rąk.

24 godziny działania na zasilaniu bateryjnym przy wyłączonym trybie Bluetooth/ANC, 
15 godzin przy włączonym trybie Bluetooth/ANC
Możesz słuchać muzyki od świtu do zmierzchu i jeszcze dłużej w trybie Bluetooth.

2 godziny ładowania zapewniają rozrywkę przez cały dzień
Szybkie dwugodzinne ładowanie zapewnia 24 godziny odtwarzania.

Płynne przełączanie między urządzeniami
Dzięki płynnemu przełączaniu między muzyką z urządzenia przenośnego a rozmową telefoniczną nie 
przegapisz żadnego połączenia.

Wygodny pałąk pokryty tkaniną
Ergonomiczny kształt i miękki materiał zapewniają lepsze dopasowanie i więcej komfortu podczas 
słuchania muzyki przez dłuższy czas.

Jednoprzyciskowy pilot z kablem pokrytym tkaniną
Łatwe sterowanie muzyką i połączeniami telefonicznymi z każdego urządzenia przenośnego.

Przycisk aktywacji Siri/Google Now
Po prostu kliknij dwa razy na przycisk play/pause na słuchawkach, by połączyć się z Siri lub
Google Now.
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