
Wystarczająco inteligentny, aby wiedzieć, że muzyka nie znosi szumów 
ani przewodów.
Twoje życie, Twoja muzyka, Twoja wygoda – nowe słuchawki JBL Everest Elite 750NC zostały 
zaprojektowane z myślą o Tobie. Zaawansowane słuchawki pozwalają zanurzyć się w świecie 
bezprzewodowej muzyki nawet na 20  godzin po jednorazowym naładowaniu. Dzięki funkcji 
aktywnej redukcji szumów (ANC) możesz do 15 godzin kontrolować, co chcesz słyszeć, a czego 
nie. Szybkie, 3-godzinne ładowanie, mikrofon z układem tłumienia echa, legendarny dźwięk 
JBL Pro Audio, kompaktowe sztywne etui i składana konstrukcja sprawiają, że te słuchawki 
są najlepszym z możliwych towarzyszem podróży. Te wykonane z wysokiej jakości materiałów 
i z dbałością o każdy szczegół, doskonale dopasowane, niezwykle wygodne, eleganckie i stylowe 
słuchawki dostępne są w  wielu kolorach i  z  różnym metalowym wykończeniem. Aplikacja 
My JBL Headphones posiada funkcję aktualizacji bezprzewodowej, dzięki której słuchawki 
będą doskonale sprawdzać się również w  przyszłości oraz funkcję automatycznej kalibracji 
dźwięku TruNote™ umożliwiającą dostosowanie parametrów odtwarzania dźwięku zależnie od 
dopasowania muszli, tak aby odtwarzany dźwięk był jak najbardziej wierny oryginałowi. Aby 
jeszcze bardziej spersonalizować swoje słuchawki, programiści mogą odblokować inteligentne 
funkcje słuchawek Everest Elite 750NC, pobierając nagrodzoną tytułem CES 2017 Innovation 
aplikację JBL EVEREST ELITE SDK dostępną na stronie www.developer.harman.com. Odważ 
się słuchać.
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Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z funkcją aktywnej redukcji szumów
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Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z funkcją aktywnej redukcji szumów

Zawartość zestawu:
Słuchawki
Odłączany kabel
Kabel do ładowania
Etui
Adapter samolotowy
Karta informacyjna
Karta gwarancyjna
Karta charakterystyki
Skrócona instrukcja obsługi

Specyfikacje techniczne:
  Rozmiar przetwornika: 40 mm
 Zakres dynamicznego pasma 

przenoszenia: 10 Hz – 22 kHz
 Czułosc przetwornika: 

92 dB przy 1 kHz, 1 mW
 Maksymalne cisnienie akustyczne SPL: 

104 dB
 Czułosc mikrofonu przy 1 kHz dB V/pa: 

-42
 Impedancja: 16 ohm
 Maks. moc wyjsciowa nadajnika 

Bluetooth: 4 dBm
 Profile Bluetooth: HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.4
 Wersja Bluetooth: V4.0
 Modulacja nadajnika Bluetooth: 

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
 Czestotliwosc nadajnika Bluetooth: 

2,402 GHz – 2,48 GHz
 Akumulator: Polimerowy litowo-jonowy 

(3,7 V, 850 mAh)
 Czas ładowania: 3 godziny
 Czas odtwarzania muzyki z włączoną 

funkcją ANC i Bluetooth: do 15 godzin
 Czas odtwarzania muzyki z wyłączoną 

funkcją ANC i włączoną komunikacją 
Bluetooth: do 20 godzin

 Waga (g): 280 g

Cechy i korzyści  
Łączność Bluetooth
Bezprzewodowy dostęp do muzyki.

Legendarny dźwięk JBL Pro Audio
Zanurz się w bogactwie niesamowitych dźwięków, jakie JBL dostarcza w salach koncertowych, 
studiach nagraniowych i domowych salonach już od 70 lat.

Aktywna redukcja szumów
Odetnij się od świata dzięki funkcji aktywnej redukcji szumów pozwalającej kontrolować poziom 
hałasu dochodzącego z otoczenia za pośrednictwem aplikacji My JBL Headphones lub za 
pomocą przycisków na muszli.

20 godzin pracy na akumulatorze i szybkie 3-godzinne ładowanie
Wbudowany akumulator ze złączem mikro USB pozwala słuchać muzyki do 15 godzin 
w trybie aktywnej redukcji szumów i do 20 godzin w trybie bezprzewodowym. Czas ładowania 
akumulatora wynosi zaledwie 3 godziny.

Bezproblemowa aktualizacja
Dzięki funkcji bezprzewodowej aktualizacji dostępnej w aplikacji My JBL Headphones Twoje 
słuchawki będą zawsze posiadać najnowsze i najlepsze funkcje.

Automatyczna kalibracja dźwięku TruNote™

Funkcja ta dostosowuje parametry odtwarzania dźwięku zależnie od dopasowania muszli, tak 
aby odtwarzany dźwięk był jak najbardziej wierny oryginałowi.

Spersonalizowane przez Ciebie
Aby jeszcze bardziej spersonalizować swoje słuchawki, możesz odblokować inteligentne funkcje 
słuchawek Everest Elite 750NC, pobierając nagrodzoną tytułem CES 2017 Innovation aplikację 
JBL EVEREST ELITE SDK (dodatkowe oprogramowanie) dostępną na stronie  
www.developer.harman.com.

Doskonałe dopasowanie
Ergonomiczna konstrukcja idealnie dopasowana do kształtu ucha. Ciesz się najwyższym 
komfortem i na dłużej zanurz się w świecie niezwykłych doznań.

Składana konstrukcja ułatwiająca przenoszenie
Elegancka składana płaska konstrukcja i wysokiej jakości sztywne etui zapewniają doskonałą 
ochronę słuchawek podczas podróży.

Mikrofon z układem tłumienia echa
Wbudowany mikrofon z technologią tłumienia echa zapewnia krystalicznie czysty dźwięk 
połączeń.


