
Het leven thuis beschikt nu over een soundtrack.
Maak kennis met een compleet nieuwe manier om geluid thuis te ervaren: door het te 
dragen. Dankzij de draadloze JBL Signature Sound  prestaties en de Quad-transducers 
met basversterking, creëert de Soundgear BTA je eigen persoonlijke geluidszone terwijl je 
je toch volledig bewust blijft van je omgeving. De constructie rond je nek, de ergonomische 
vormgeving, de intuïtieve bediening en de zachte stoffen afwerking zorgen voor een ongekende 
geluidservaring waarbij je zowel je handen als je oren vrij hebt. De JBL Soundgear BTA, die 
Bluetooth®-ondersteuning biedt voor het streamen van geluid via compatibele apparaten, 
biedt een afspeeltijd van 6 uur, een korte oplaadtijd van 2 uur en een dubbele microfoon 
met echo-onderdrukking voor kristalheldere telefoongesprekken. De meegeleverde draadloze 
Bluetooth®-audiozender voor tv maakt een eenvoudige aansluiting op je tv mogelijk zodat je 
nog meer kunt opgaan in een film. Of je nu je VR-ervaring een extra impuls wilt geven met 
krachtige audio, een video wilt bekijken, muziek wilt luisteren tijdens je dagelijkse activiteiten in 
huis of een telefonische vergadering wilt houden, de JBL Soundgear biedt je een spectaculaire, 
indrukwekkende geluidservaring met totale vrijheid en optimaal comfort.

Functies
 JBL Signature Sound

  Telefonische vergaderingen met dubbele 
microfoon

 Zowel de handen als de oren vrij 

 6 uur werkduur van accu

 BTA, draadloze audiozender

 Design met optimaal comfort

 Intuïtieve bediening

 Switch naadloos tussen apparaten

Wearable draadloos geluid

PERSOONLIJKE GELUIDSZONE MOBIEL VIRTUAL 
REALITY-ENTERTAINMENT

TELEFOONTJES WAARBIJ JE JE 
HANDEN EN OREN VRIJ HEBT



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk 
van HARMAN International Industries, Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Verpakkingsinhoud:
Soundgear
BTA20
2x oplaadkabel
Optische kabel
3,5 mm audiokabel
Waarschuwingskaart
Garantiekaart
Veiligheidsinformatieblad
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Technische specificaties:
   Maat van driver: 4 x 31 mm
   Dynamische frequentierespons: 

100 Hz – 20 kHz (-6 dB)
   Gevoeligheid: 96 dB
   Maximale SPL: 111 dB
   Gevoeligheid microfoon bij 

1 kHz dB v/pa: -42
   Impedantie: 32 ohm
   Nominaal vermogen: 2 x 3 W
   Type batterij: Lithium-ion polymeer 

(3,7 V, 800 mAh)
   Oplaadtijd: 2 uur
   Afspelen muziek met BT aan: 6 uur
   Spreektijd met BT aan: 6 uur
   Vermogen Bluetooth®-zender: 0-4 dBm
   Modulatie Bluetooth®-zender: 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
   Frequentie Bluetooth®-zender: 

2,402 GHz – 2,48 GHz
   Bluetooth®-profielen: HFP V1.6, 

HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
   Bluetooth®-versie: V4.0
   Gewicht: 350 g

Functies en eigenschappen 
JBL Signature Sound
Geniet van een rijke en indrukwekkende audio-ervaring die alleen JBL-geluid kan bieden, mede 
dankzij de Quad-transducers met basversterking.

Telefonische vergaderingen met dubbele microfoon
Handsfree, kristalheldere telefoongesprekken stellen je in staat gemakkelijk en op comfortabele 
wijze telefonische vergaderingen te beleggen, zonder echo of ruis.

Zowel de handen als de oren vrij 
Zonder kabels kun je op comfortabele wijze en handsfree draadloos al je inhoud streamen, 
terwijl je je volledig bewust blijft van je omgeving en anderen niet stoort.

6 uur werkduur van accu
Batterij met ingebouwd micro USB-opladen levert tot 6 uur afspeeltijd en wordt in slechts 2 uur 
weer snel opgeladen.

BTA, draadloze audiozender
Maakt een eenvoudige aansluiting op je tv mogelijk zodat je nog meer kunt opgaan in een film. 
Geniet van een gesynchroniseerde audio-ervaring dankzij de lange AptX-latentie. Via aansluiting 
op de optische of aux-ingang kun je de Soundgear compatibel maken met de meeste 
televisietoestellen.

Design met optimaal comfort
Een ergonomische vormgeving die zacht op je schouders rust en zacht aanvoelende materialen 
zorgen samen voor een ongelofelijk comfortabele audio-ervaring.

Intuïtieve bediening
Regel op eenvoudige wijze je muziek of telefoongesprekken zonder dat je de Soundgear hoeft af 
te zetten.

Switch naadloos tussen apparaten
Stelt je in staat moeiteloos over te schakelen tussen het ene Bluetooth®-apparaat en het 
andere. Je kunt simpelweg overschakelen van een video op je tablet naar een telefoongesprek 
op je mobiele telefoon. Je mist dus nooit meer een telefoontje.

Wearable draadloos geluid


