
Experiência sem fio. Conforto inigualável.
Os fones de ouvido intra-auriculares JBL Everest 110 vêm com o lendário som JBL Pro 
Audio que oferece desempenho acústico dinâmico por até 8 horas com uma única carga e 
com recarga rápida de 2 horas. O design ergonômico reconhece cada contorno do ouvido 
e se encaixa perfeitamente para conforto e horas de prazer sonoro incomparáveis. Desfrute 
de chamadas de viva-voz com som nítido usando o microfone integrado com cancelamento 
de eco. Incluindo ponteiras auriculares disponíveis em três tamanhos e com acabamento 
metálico premium, os fones de ouvido são elegantes, lindos e ainda melhores para ouvir. 
Ouse ouvir.

Características
 Conectividade Bluetooth

 Lendário som JBL Pro Audio

 Microfone com cancelamento de eco

 8 horas de bateria, recarga rápida em 2 horas

 Extremidades auriculares confortáveis

 Controles fáceis

Fones de ouvido intra-auriculares sem fio



Características e benefícios  
Conectividade Bluetooth
Desfrute de todas as suas músicas sem fio.

Lendário som JBL Pro Audio
Desfrute da mesma experiência elevada e do som incrível que a JBL tem oferecido há 70 anos 
em salas de concerto, estúdios e salas de estar.

Microfone com cancelamento de eco
Microfone integrado com tecnologia de cancelamento de eco para chamadas de viva-voz com 
som nítido.

8 horas de bateria, recarga rápida em 2 horas
Bateria integrada com carregamento com micro USB que oferece até 8 horas de reprodução 
com recarga rápida em apenas 2 horas.

Extremidades auriculares confortáveis
Extremidades auriculares ergonômicas com ponteiras auriculares que vêm em 3 tamanhos para 
assegurar encaixe perfeito e conforto inigualável.

Controles fáceis
Alinhamento remoto para controle de música fácil e chamadas de viva-voz. 

Conteúdo da caixa:
Fones de ouvido
Ponteiras Auriculares P, M e G
Cabo de carregamento
Cartão de advertência
Certificado de garantia
Ficha de segurança
QSG

Especificações técnicas:
  Tamanho do driver: 5,8 mm

  Intervalo de resposta dinâmica de 
frequência: 10 Hz a 22 kHz

  Sensibilidade do driver: 96 dB / 1 kHz,  
1 mW

  Potência SPL máxima: 103 dB

  Sensibilidade do microfone: -42 dBV/Pa

  Potência do transmissor Bluetooth:  
≤4 dBm

  Modulação do transmissor Bluetooth: 
GFSK, π/4 DQPSK e 8-DPSK

  Especificação Bluetooth: 4.1

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

  Tipo de bateria: Bateria de polímero e 
íon de lítio (3,7 V, 60 mAh x 2)

  Tempo de conversação: 2 horas

  Tempo de reprodução de música:  
até 8 horas

  Dimensões do earbud L x A x C (mm): 
14,7 x 14,8 x 30,4

  Dimensões do invólucro do microfone  
L x A x C (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3

  Peso (kg): 0.016
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