
Slim genoeg om te weten dat muziek geen ruis of kabels nodig heeft.
Jouw leven, jouw muziek, jouw comfort – de nieuwe JBL Everest Elite 750NC is echt rondom 
jou gevormd. Geniet van draadloze vrijheid met tot wel 20 uur luisterplezier met slechts een 
keer opladen, dat is nog eens een slim ontwerp. In ANC-modus (actieve ruisondrukking) bepaal 
je tot wel 15 uur wat je daadwerkelijk wilt horen. De snelle oplaadtijd van slechts 3 uur, een 
echo-onderdrukkende microfoon voor handsfree bellen, het Legendary JBL Pro Audio Sound-
geluid, de compacte, harde etui en het gemakkelijk op te vouwen ontwerp maken van deze 
hoofdtelefoon een reisgenoot bij uitstek. Deze strakke en elegante hoofdtelefoon, die nauwkeurig 
is samengesteld uit hoogwaardige materialen en ontworpen is voor een goede pasvorm en 
langdurige comfort, wordt geleverd in metallic afwerkingen en kleuren. De My JBL Headphones-
app beschikt over draadloze updates waardoor deze hoofdtelefoon toekomstbestendig is. 
TruNote™ automatische geluidskalibratie verpersoonlijkt de audioprestaties gebaseerd op de 
pasvorm van de oordop waardoor de meest authentieke versie van de muziek wordt geleverd. 
Om deze hoofdtelefoon persoonlijker te maken, kunnen ontwikkelaars slimme ervaringen 
ontsluiten met de Everest Elite 750NC door JBL EVEREST ELITE SDK te downloaden, die op dit 
moment beschikbaar is via www.developer.harman.com. Dare to Listen!
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Functies en eigenschappen 
Bluetooth-aansluitmogelijkheden
Geniet draadloos van al jouw muziek.

Legendary JBL Pro Audio-geluid
Geniet van hetzelfde ongelofelijke geluid en de rijke ervaring die JBL al bijna 70 jaar lang levert 
in concertzalen, studio’s en woonkamers.

Actieve ruisonderdrukking
Sluit de wereld buiten met actieve ruisonderdrukking waardoor je het niveau van 
omgevingsgeluid dat je wilt toelaten of blokkeren kunt controleren met behulp van de  
My JBL Headphones-app of de knoppen op de oordoppen.

Batterijduur van 20 uur, snel opladen in 3 uur
De batterij met ingebouwde micro USB-opladen levert tot wel 15 uur afspeeltijd in de actieve 
ruisonderdrukkingsmodus en tot wel 20 uur in de draadloze modus. Volledig opgeladen batterij 
in 3 uur.

Gemakkelijk updaten
Update je hoofdtelefoon gemakkelijk draadloos via de My JBL Headphones-app, zodat je altijd 
de nieuwste en beste functionaliteiten hebt.

TruNote™ Automatische geluidskalibratie
Door kalibratie maak je de audioprestatie persoonlijk, gebaseerd op de pasvorm van de oordop, 
waardoor de meest authentieke versie van de muziek wordt geleverd.

Naar eigen voorkeur afstellen
Om deze hoofdtelefoon persoonlijker te maken, kunnen ontwikkelaars slimme ervaringen 
ontsluiten met de Everest Elite 750NC door de JBL EVEREST ELITE SDK (software developer kit) 
te downloaden, die op dit moment beschikbaar is via www.developer.harman.com.

Comfortabele pasvorm
Ergonomisch ontwikkelde hoofdtelefoon die past in de unieke contouren van het oor van de 
luisteraar. Luisterervaring met ongeëvenaard comfort – voor een langere, prettigere ervaring.

Opvouwen en meenemen
Een strak ontwerp dat eenvoudig op te vouwen is en een premium etui zorgen voor maximale 
draagbaarheid en bescherming.

Echo-onderdrukkende microfoon
Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukkingstechnologie voor kristalheldere, handsfree 
gesprekken.

Verpakkingsinhoud:
Hoofdtelefoons
Afneembare kabel
Oplaadkabel
Etui
Reisadapter
Waarschuwingskaart
Garantiekaart
Veiligheidsinformatieblad
QSG

Technische specificaties:
  Maat van driver: 40mm

  Dynamisch frequentiebereik: 10Hz-22kHz

  Driver gevoeligheid: 92dB@1kHz, 1mW

  Maximum SPL: 104dB

  Microfoongevoeligheid @1kHz dB v/pa: 
-42

  Impedantie: 16ohm

  Bluetooth miximaal uitgangsvermogen: 
4dBm

 Bluetooth-profielen: HFP v1.6, 
HSP v1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4

 Bluetooth versie: V4.0

 Bluetooth® transmitter modulatie: 
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

 Bluetooth frequentie: 2,402GHz-2,48GHz

  Type batterij: Polymer Li-ion batterij 
(3,7V, 850mAh)

  Oplaadtijd: 3 uur

  Muziek afspeeltijd met ANC aan en 
Bluetooth aan: tot 15 uur

  Afspeeltijd met ANC uit en Bluetooth aan: 
tot wel 20 uur

  Gewicht: 280g


