
Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Cechy
 Wkrocz w sam środek akcji

 Podkręć basy w mgnieniu oka

 50 godzin zabawy non-stop

 Komfortowa konstrukcja nauszna

 Steruj swoim otoczeniem

 Muzyka, która pójdzie z Tobą wszędzie

 Krystaliczna jakość połączeń dzięki 
technologii dwóch mikrofonów

 Uzyskaj pomoc od Asystenta Google lub 
Amazon Alexy

 Słuchaj muzyki tak jak Twoi ulubieni DJ-e

Profesjonalna jakość dźwięku, która przeniesie Cię na scenę 
muzyczną.
Wysoka szczegółowość brzmienia – nie przegapisz ani bitu. Mocno brzmiące, przenikające 

niskie tony dostępne za dotknięciem przycisku. Ustawienia DJ-ów, za sprawą których 

przeniesiesz się wprost za konsolę. Inspirowane twórczością profesjonalnych wykonawców 

słuchawki JBL CLUB 700BT zapewniają niezwykły dźwięk o wysokiej rozdzielczości, 

dzięki któremu poczujesz obecność ulubionych muzyków. Korzystając z superkomfortowej 

konstrukcji nausznej oraz sterowanych funkcji Ambient Aware i TalkThru, a także obsługi 

Asystenta Google i Alexy, łatwo jest wydłużyć czas rozrywki.
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Zawartość zestawu:
CLUB 700BT
Przewód AUX-IN z uniwersalnym pilotem 
zdalnego sterowania i mikrofonem
Kabel do ładowania USB-C
Pokrowiec
1 karta gwarancyjna / karta ostrzegawcza / QSG 
/ arkusz informacji o produkcie / Google QSR

Specyfikacje techniczne:
	Rozmiar przetwornika: 

40 mm przetwornik dynamiczny  
	Pasmo przenoszenia (pasywne): 

16 Hz - 40 kHz
	Pasmo przenoszenia (aktywne): 

16 Hz - 22 kHz
	Efektywność: 100 dB SPL przy 1 kHz / 1 mW
	Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 93 dB
	Maks. moc wejścia (pasywne): 1000 mW
	Czułość mikrofonu: -24 dBV dla 1 kHz/Pa
	Impedancja: 32 omy
	Moc nadawania Bluetooth: <4 dBm
	Modulacja nadawania Bluetooth: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Częstotliwość Bluetooth: 

2,402 GHz - 2,480 GHz
	Wersja profilu Bluetooth: 

A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Wersja Bluetooth: V5.0
	AKUMULATOR: litowo-polimerowy 

(3,7 V / 610 mAh)
	Zasilanie: 5 V, 1 A
	Czas ładowania: <2 h
	Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją 

Bluetooth: 50 h
	Masa: 283 g

Cechy i korzyści 
Wkrocz w sam środek akcji
Nie potrzebujesz miejscówki w pierwszym rzędzie, aby cieszyć się doznaniami audio tej klasy. Wysokiej 
rozdzielczości, legendarny dźwięk JBL Pro Sound zapewnia klarowność audio. Zanurz się w muzyce 
zgodnie z zamysłem swoich ulubionych artystów.

Podkręć basy w mgnieniu oka
Nie musisz marnować czasu na konfigurowanie ustawień dźwięku. Naciśnij dedykowany przycisk na 
prawej muszli, aby natychmiast wzmocnić niskie tony, nie przerywając zabawy.

50 godzin zabawy non-stop
Nie musisz się martwić o doładowanie baterii. Dzięki 50 godzinom odtwarzania przez Bluetooth będziesz 
potrzebować odpoczynku wcześniej niż słuchawki.

Komfortowa konstrukcja nauszna
Wyposażone w piankowe muszle słuchawki JBL CLUB 700BT zaprojektowano tak, aby użytkownik mógł 
zanurzyć się w muzyce, zapominając o otoczeniu.

Steruj swoim otoczeniem
Pozwól odgłosom z zewnątrz dotrzeć do Ciebie. Dzięki technologiom Ambient Aware i TalkThru masz nad 
tym kontrolę. Zachowuj bezpieczeństwo w mieście, rozmawiając z innymi bez zdejmowania słuchawek.

Muzyka, która pójdzie z Tobą wszędzie
Zabierz słuchawki JBL CLUB 700BT gdzie tylko zechcesz. Składane i przenośne łatwo zmieszczą się w 
torbie lub plecaku, nadążając za Tobą o każdej porze dnia (lub nocy).

Krystaliczna jakość połączeń dzięki technologii dwóch mikrofonów
Nie musisz już szukać cichego miejsca do wykonania połączenia. Dzięki technologii dwóch mikrofonów 
słuchawki JBL CLUB 700BT wytłumiają dźwięki otoczenia, gdy rozmawiasz przez telefon, dlatego możesz 
dzwonić bez przeszkód. Od muzyki bezprzewodowej za pośrednictwem technologii Bluetooth 5.0 po 
rozmowy bez użycia rąk – zawsze dostępne, gdy jesteś w ruchu.

Uzyskaj pomoc od Asystenta Google lub Amazon Alexy
Wyślij SMS-a, włącz ulubioną playlistę lub sprawdź prognozę pogody – bez dotykania smartfona. Wybierz 
Asystenta Google lub Amazon Alexę za pomocą aplikacji My JBL Headphones – Asystent Głosowy pozwoli 
Ci obsłużyć te aplikacje. Do włączenia wystarczy stuknięcie lewej muszli.

Słuchaj muzyki tak jak Twoi ulubieni DJ-e
Firma JBL nawiązała współpracę ze światowej klasy DJ-ami, aby uzyskać dźwięk charakterystyczny dla 
ich prywatnych studiów nagraniowych – dzięki temu możesz słuchać ulubionych utworów tak jak oni. Aby 
wybrać jedno spośród ustawień DJ-ów, stuknij przycisk STAGE+ w aplikacji My JBL Headphones.
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