
Legenda dźwięku. Długotrwały komfort. Bezprzewodowa swoboda.
Ciesz się swobodą, komfortem i najwyższą jakością dźwięku, wybierając słuchawki  
JBL EVEREST™ 700. Bluetooth 4.1 zapewnia łączność bezprzewodową, technologia 
JBL Pro Audio oferuje dynamiczne wrażenia z odsłuchu, zaś dzięki ergonomicznym 
poduszkom zyskujesz niezrównany komfort noszenia słuchawek. Korzystając z 
akumulatora o długiej żywotności (do 25 godzin) oraz aplikacji ShareMe 2.0 do 
bezprzewodowego udostępniania muzyki, nagrań wideo i gier, możesz bawić się 
samemu lub z innymi, bez żadnych ograniczeń. Wbudowany mikrofon umożliwia łatwą 
obsługę połączeń telefonicznych.
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Wokółuszne słuchawki bezprzewodowe

Cechy i korzyści 
Bluetooth 4.1
Połącz się z dowolnym urządzeniem Bluetooth, aby korzystać z niezwykłej jakości audio bez 
narażania się na plątaninę kabli.

Legendarny dźwięk JBL Pro Audio
Zapewnij sobie niezwykłe wrażenia odsłuchu typowe dla sal koncertowych i studio 
nagraniowych, dostępne od niemal 70 lat dzięki rozwiązaniom JBL.

Najlepsza w tej klasie ergonomia
Słuchawki są ergonomicznie dostosowane do kształtu ucha ludzkiego. Zakładając je, doznasz 
zaskakującego komfortu. Możesz słuchać muzyki dłużej i zawsze z przyjemnością.

ShareMe 2.0
Tylko firma JBL pozwala bezprzewodowo połączyć się ze słuchawkami Bluetooth przyjaciela, 
udostępniać muzykę, nagrania wideo i gry, ułatwiając przy tym cały proces.

Wbudowany mikrofon
Ciesz się naturalnym brzmieniem podczas połączeń telefonicznych za sprawą wbudowanego 
mikrofonu i technologii usuwania echa.

Zawartość zestawu:
1 para słuchawek JBL EVEREST™ 700

1 kabel do ładowania przez gniazdo micro-USB

1 kabel audio z wtykiem 3,5 mm

1 przewodnik szybkiego startu

1 karta gwarancyjna i informacja o bezpieczeństwie

Karta informacyjna do Aha Radio

Specyfikacje techniczne:
 Rozmiar przetwornika: 40 mm

  Dynamiczne pasmo przenoszenia:  
10-22 kHz

  Czułość przetwornika: 102 dB / 1 kHz,  
1 mW

  Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 
117 dB

  Czułość mikrofonu: -42 dBV/Pa

  Moc nadajnika Bluetooth: <4 dBm

  Modulacja nadajnika Bluetooth:  
GFSK π /4, DQPSK, 8-DPSK

  Dane techniczne Bluetooth: 4.1

  Profile Bluetooth: A2DP V1.3,  
AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

  Akumulator: litowo-jonowy akumulator 
polimerowy (3,7 V, 850 mAh)

  Czas odtwarzania muzyki z włączoną 
funkcją Bluetooth: do 25 godzin

  Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm):  
76,9 x 176,5 x 169,5

  Masa (g): 274
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