Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z opaską na szyję

Ciekawsze życie.
Wykorzystaj każdą chwilę i utrzymuj kontakt ze światem dzięki stylowym słuchawkom JBL
LIVE 220BT. Zapewniając dźwięk jakości JBL oraz bezprzewodowe połączenie z łatwym
dostępem do Asystenta Google i Amazon Alexa, słuchawki JBL LIVE 220BT umożliwiają
bezproblemową integrację całego Twojego świata. Możesz odtwarzać swoje ulubione
utwory lub pisać do znajomych bez patrzenia na telefon. Jeśli z kolei chcesz słyszeć, co
dzieje się wokół Ciebie lub porozmawiać ze znajomymi, wystarczy aktywować Ambient
Aware i TalkThru. Jeśli po 10 godzinach pracy akumulator rozładuje się, wystarczy 15 minut
ładowania JBL LIVE 220BT, aby uzyskać dodatkową godzinę działania. Elastyczna
opaska wygodnie leży na szyi i umożliwia złożenie słuchawek i włożenie ich do kieszeni
po zakończeniu ich używania. Wykonane z najlepszych materiałów w różnych kolorach
słuchawki JBL LIVE 220BT zapewniają łączność bez użycia rąk dzięki 4-przyciskowemu
pilotowi z mikrofonem. Połączenie wielopunktowe zapewnia bezproblemowe przełączanie
pomiędzy wideo a rozmowami z dwóch różnych urządzeń, umożliwiając kontrolowanie
rozmów, aby żadnej nie przegapić. Jeśli nie używasz słuchawek, możesz je wygodnie nosić
na szyi dzięki magnetycznym końcówkom.

Cechy
Legendarny dźwięk JBL
10 godzin pracy akumulatora i
2-godzinne ładowanie
Technologie Ambient Aware i TalkThru
Skorzystaj z pomocy Asystenta
głosowego
Obsługa technologii Bluetooth
Połączenie wielopunktowe
Tryb głośnomówiący i asystent głosowy
Całodzienny komfort dzięki opasce na
szyję
Aplikacja My JBL Headphones
Magnetyczne końcówki i aluminiowa
obudowa

Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z opaską na szyję

Cechy i korzyści

Zawartość zestawu:

Legendarny dźwięk JBL
Legendarny dźwięk JBL znany z sal koncertowych, studiów nagraniowych i domów jest teraz
dostępny w słuchawkach.

1 x LIVE 220BT

10 godzin pracy akumulatora i 2-godzinne ładowanie
Ciesz się długim czasem odtwarzania (do 10 godzin) i szybkim ładowaniem (2 godziny).
15-minutowe doładowanie zapewni kolejną godzinę pracy akumulatora.
Technologie Ambient Aware i TalkThru
Niech muzyka gra! Pozostawaj w kontakcie z otoczeniem, słuchając muzyki. Dotknięcie
dedykowanego przycisku Ambient Aware sprawia, że wyraźniej słyszysz odgłosy otoczenia
i pozwala orientować się, co dzieje się wokół Ciebie. Tryb TalkThru przycisza muzykę,
umożliwiając prowadzenie rozmowy bez zdejmowania słuchawek.
Skorzystaj z pomocy Asystenta głosowego
Odtwarzaj ulubione utwory, wysyłaj wiadomości do znajomych, sprawdzaj pogodę i nie
tylko, włączając Asystenta Google lub Amazon Alexa za pomocą dedykowanego przycisku.
Używaj nowej aplikacji JBL, aby uzyskać dostęp do dwóch wirtualnych asystentów i wybrać
ulubionego.
Obsługa technologii Bluetooth
Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe ze smartfonów, tabletów i telewizorów.
Połączenie wielopunktowe
Dzięki płynnemu przełączaniu między słuchaniem muzyki z urządzenia przenośnego a rozmową
telefoniczną nie przeoczysz żadnego połączenia.
Tryb głośnomówiący i asystent głosowy
Łatwo steruj muzyką i wykonywaniem połączeń dzięki pilotowi i mikrofonowi.
Całodzienny komfort dzięki opasce na szyję
Zaprojektowane tak, aby naturalnie dopasowywały się do konturów głowy i szyi, słuchawki te
nosi się bezpiecznie i wygodnie nawet przez długi czas, a potem można je łatwo złożyć i włożyć
do kieszeni.
Aplikacja My JBL Headphones
Spersonalizuj swoje muzyczne doświadczenia, dostosowując ustawienia dźwięku
JBL LIVE 220BT za pomocą darmowej aplikacji My JBL Headphones.
Magnetyczne końcówki i aluminiowa obudowa
Magnetyczne wkładki douszne zapewniają wygodę bez plączącego się przewodu,
gdy słuchawki nie są używane. Materiały klasy premium zapewniają słuchawkom doskonały
wygląd i dźwięk.
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Końcówki w 3 rozmiarach
1 x przewód do ładowania
1 x karta gwarancyjna / karta informacyjna (W / !)
1 x skrócona instrukcja obsługi / karta
charakterystyki (S / i)

Specyfikacje techniczne:
Rozmiar przetworników: Przetwornik
dynamiczny o średnicy 8 mm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Czułość: 104 dB SPL przy 1 kHz/1 mW
Maksymalne ciśnienie akustyczne: 96 dB
Czułość mikrofonu: -40 dBV przy 1 kHz/Pa
Impedancja: 31 omów
Moc nadajnika Bluetooth: <4 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Częstotliwość Bluetooth:
2,402 GHz – 2,480 GHz
Wersja profilu Bluetooth: A2DP v1.3,
AVRCP v1.5, HFP v1.6
Wersja Bluetooth: 4.2
Rodzaj akumulatora: Akumulator litowojonowy
(3,7 V/220 mAh)
Zasilanie: 5 V, 1 A
Czas ładowania: < 2 godziny od pełnego
rozładowania
Czas odtwarzania muzyki przy włączonej
komunikacji Bluetooth: do 10 godz.
Masa: 31 g
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