
Twoje życie posiada własną ścieżkę dźwiękową
Przedstawiamy zupełnie nowy sposób na słuchanie dźwięku w domu – ubierz się w dźwięk. 
Dzięki bezprzewodowemu działaniu legendarnego dźwięku JBL i  głośnikom Quad z funkcją 
wzmocnienia basów, Soundgear BTA tworzy Twoją własną przestrzeń dźwiękową, jednocześnie 
pozwalając na przenikanie dźwięków z otoczenia. Dzięki specjalnej konstrukcji zakładanej 
na szyję, ergonomicznemu kształtowi, intuicyjnemu sterowaniu i  wykończeniu z  miękkiego 
materiału możesz doświadczyć niespotykanych wrażeń ze słuchania muzyki bez konieczności 
zajmowania rąk czy obciążania uszu. Możliwość strumieniowania audio przez urządzenia 
wyposażone w technologię Bluetooth® sprawia, że JBL Soundgear BTA zapewnia 6  godzin 
ciągłego odtwarzania i czas ładowania wynoszący 2  godziny. Urządzenie wyposażone jest 
także w podwójny mikrofon z układem tłumiącym echo, który gwarantuje krystalicznie czyste 
rozmowy. Dołączony bezprzewodowy nadajnik audio Bluetooth® pozwala na łatwe połączenie 
z telewizorem, by jeszcze bardziej zagłębić się w film. Masz ochotę na wzmocnienie wrażeń 
gwarantowanych przez wirtualną rzeczywistość? A może chcesz zobaczyć film, posłuchać 
muzyki podczas wykonywania obowiązków domowych lub masz zaplanowaną telekonferencję? 
JBL Soundgear dostarcza ekscytujących i przekonujących wrażeń dźwiękowych, zapewniając 
wolność i komfort słuchania.
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Zawartość zestawu:
Soundgear
BTA20
2 kable do ładowania
Kabel optyczny
Kabel audio 3,5 mm
Karta informacyjna
Karta gwarancyjna
Karta charakterystyki
Skrócona instrukcja obsługi

Specyfikacje techniczne
  Rozmiar przetworników: 4 x 31mm
  Pasmo przenoszenia:

100 Hz – 20 kHz (-6 dB)
  Czułość: 96 dB
  Maksymalne ciśnienie akustyczne: 111 dB
  Czułość mikrofonu przy 1 kHz/dB V/pa: -42
  Impedancja: 32 omy
  Moc znamionowa: 2 x 3 W
  Rodzaj akumulatora: Bateria litowo-

polimerowa (3,7 V, 800 mAh)
  Czas ładowania: 2 godziny
  Czas odtwarzania muzyki przy włączonej 

komunikacji Bluetooth: 6 godzin
  Czas rozmów z włączoną komunikacją 

Bluetooth: 6 godzin
  Moc nadajnika Bluetooth: 0 – 4 dBm
  Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK
  Zakres częstotliwości nadajnika 

Bluetooth: 2,402 GHz – 2,480 GHz
  Profi le Bluetooth®: HFP V 1.6, HSP V 

1.2, A2DP V 1.3, AVRCP V 1.5
  Wersja Bluetooth®: V4.0
  Masa: 350 g

Bezprzewodowy dźwięk, który założysz na ramiona

Cechy i korzyści 
Legendarne brzmienie JBL
Ciesz się wzbogaconym i wszechogarniającym dźwiękiem zapewnianym wyłącznie przez JBL 
dzięki przetwornikom Quad z funkcją wzmacniania basów.

Konferencje z dwoma mikrofonami
Bezprzewodowe, krystalicznie czyste rozmowy sprawią, że telekonferencje, w których 
uczestniczysz, będą wygodne, pozbawione echa i niepotrzebnych dźwięków.

Bez zajmowania rąk i obciążania uszu
Pozbądź się kabli i strumieniuj wszystkie treści bezprzewodowo i bezdotykowo, pozostając 
w kontakcie z otoczeniem i jednocześnie nikomu nie przeszkadzając.

6 godzin pracy na akumulatorze
Wbudowany, ładowany tylko przez 2 godziny akumulator ze złączem micro USB pozwala słuchać 
muzyki nawet przez 6 godzin.

BTA, bezprzewodowy nadajnik audio
Pozwala na łatwe połączenie z telewizorem za pomocą technologii Bluetooth®, by jeszcze 
bardziej zagłębić się w fi lm. Ciesz się niezapomnianymi wrażeniami dźwiękowymi 
gwarantowanymi przez małe opóźnienia dzięki kodowaniu AptX. Możliwość korzystania z wejścia 
optycznego lub dodatkowego złącza wejściowego sprawia, że Soundgear jest kompatybilny 
z większością telewizorów.

Dopasowana i komfortowa konstrukcja
Ergonomiczny kształt, który gwarantuje wygodne ułożenie na ramionach i miękkie materiały 
tworzą uniwersalny sprzęt, który zapewnia wyjątkowe wrażenia podczas słuchania.

Intuicyjne sterowanie
Przejmij kontrolę nad odtwarzaną muzyką lub rozmowami bez potrzeby zdejmowania urządzenia.

Płynne przełączanie między urządzeniami
Pozwala na łatwe przełączanie się z jednego urządzenia wyposażonego w technologię 
Bluetooth®, na drugie. W łatwy sposób możesz przełączyć się z fi lmu odtwarzanego na tablecie 
na połączenie przychodzące na Twój telefon komórkowy – już nigdy więcej nie przegapisz 
rozmowy.


