Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne

Twój dźwięk, bez przewodów.
Jakość dźwięku to podstawa, dlatego wypróbuj bezprzewodowe słuchawki wokółuszne
JBL LIVE500BT. Słuchawki JBL LIVE500BT, wyposażone w ogromne przetworniki 50 mm,
zapewniają legendarne brzmienie JBL podkreślone wzmocnionymi basami, które sprawią,
że każdą piosenkę z każdej playlisty dodasz do ulubionych. Potrzebujesz pomocy, by
przetrwać ten dzień? Łatwy dostęp do Asystenta Google lub Amazon Alexa, aktywowany
dotknięciem muszli słuchawki, pozwala odtwarzać ulubione playlisty, wysyłać wiadomości
do znajomych, sprawdzać pogodę i robić o wiele więcej, bez potrzeby patrzenia na telefon.
Ale to nie wszystko. Słuchawki JBL LIVE500BT pomagają Ci także zachować kontakt z
otoczeniem, dzięki funkcji Ambient Aware oraz technologii TalkThru, która pozwala
prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek. Słuchawki są lekkie i wygodne dzięki
miękko wyściełanemu, poduszkowemu pałąkowi, umożliwiają streamowanie muzyki przez
30 godziny po 2 godzinach ładowania oraz posiadają funkcję połączenia wielopunktowego
i wygodny odłączany kabel wyposażony w pilota i mikrofon, który pozwala słuchać muzyki
nawet wtedy, kiedy akumulator się rozładuje. Ciesz się muzyką, nie tracąc kontaktu ze
światem dzięki słuchawkom JBL LIVE500BT.

Cechy
Legendarne brzmienie JBL
Skorzystaj z pomocy Asystenta Google
Technologie Ambient Aware i TalkThru
30 godzin pracy na akumulatorze |
2-godzinne ładowanie
15 minut ładowania wystarcza na
2 godziny odsłuchu
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Połączenie wielopunktowe
Aplikacja My JBL Headphones
Wygodny pałąk pokryty tkaniną
Odłączany kabel z pilotem i mikrofonem

Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne

Cechy i korzyści

Zawartość zestawu:

Legendarne brzmienie JBL
Przetworniki 50 mm i legendarne brzmienie, które możesz usłyszeć w najsławniejszych salach
koncertowych i klubach na świecie.
Skorzystaj z pomocy Asystenta Google
Odtwarzaj ulubione playlisty, wysyłaj wiadomości do znajomych, sprawdzaj pogodę i wiele
więcej za jednym dotknięciem muszli słuchawki, które aktywuje Asystenta Google lub Amazon
Alexa. Skorzystaj z zupełnie nowej aplikacji JBL, by w prosty sposób wybrać swojego ulubionego
asystenta głosowego.
Technologie Ambient Aware i TalkThru
Niech muzyka gra! Pozostawaj w kontakcie z otoczeniem, słuchając muzyki. Dotknięcie przycisku
Ambient Aware sprawia, że wyraźniej słyszysz odgłosy otoczenia i lepiej orientujesz się w tym,
co dzieje się wokół Ciebie. Tryb TalkThru przycisza muzykę i pozwala prowadzić rozmowy bez
zdejmowania słuchawek.
30 godzin pracy na akumulatorze | 2-godzinne ładowanie
Delektuj się nieustającą muzyką cały dzień lub jeszcze dłużej – a jeśli to nie wystarczy, skorzystaj
z super-szybkiego ładowania.
15 minut ładowania wystarcza na 2 godziny odsłuchu
Szybkie, 15-minutowe ładowanie pozwala bawić się przez kolejne 2 godziny.
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Nie trać łączności ze światem, zarządzając połączeniami za pomocą przycisków na muszli
słuchawki. Jeśli akumulator się rozładuje, podłącz kabel audio i ciesz się muzyką i rozmowami
bez końca.
Połączenie wielopunktowe
Pozwala na łatwe przełączanie się z jednego urządzenia wyposażonego w technologię Bluetooth®
na inne. W łatwy sposób możesz przełączyć się z filmu odtwarzanego na tablecie na połączenie
przychodzące na Twój telefon komórkowy — już nigdy więcej nie przegapisz rozmowy.
Aplikacja My JBL Headphones
Spersonalizuj swoje muzyczne doświadczenia, dostosowując ustawienia dźwięku JBL LIVE500BT
za pomocą darmowej aplikacji My JBL Headphones.
Wygodny pałąk pokryty tkaniną
Dzięki pałąkowi pokrytemu tkaniną, który świetnie dopasowuje się do kształtu głowy, oraz
miękkim poduszkom nauszników słuchawki LIVE500BT są niesamowicie wygodne.

1 x LIVE500BT
1 przewód AUX
1 x przewód do ładowania
1 x karta gwarancyjna / karta informacyjna
1 x skrócona instrukcja obsługi / karta
charakterystyki

Odłączany kabel z pilotem i mikrofonem
Jeśli akumulator się rozładuje, podłącz kabel audio i ciesz się muzyką lub rozmowami bez końca.
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Specyfikacje techniczne:
Rozmiar przetworników: 50 mm
Czułość przetwornika przy 1 kHz/1 mW:
108 dB
Pasmo przenoszenia: 18 Hz – 20 kHz
Maksymalna moc wejściowa: 15 mW
Impedancja: 32 omy
Wersja Bluetooth: V4.2
Moc nadajnika Bluetooth: 0 – 4 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,
π/4 DQPSK, 8 DPSK
Częstotliwość Bluetooth:
2,402 GHz – 2,480 GHz
Profile Bluetooth: A2DP V1.3,
AVRCP V1.5, HFP V1.6
Rodzaj akumulatora: Akumulator litowojonowy (3,7 V DC, 700 mAh)
Czas ładowania: 2 godziny od pełnego
rozładowania
Czas odtwarzania muzyki przy włączonej
komunikacji Bluetooth: Do 30 godzin
Waga: 231,6 g
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