
Draadloze over-ear koptelefoon met noise cancelling

Functies
 Active Noise Cancelling

 JBL Pure Bass Sound

 35 uur batterijduur met BT+NC | 2 uur 
oplaadtijd

 Handsfree bellen en spraakbesturing

 Google Fast Pair

 Multi-pointverbinding

 Lichtgewicht en opvouwbaar ontwerp

Jouw muziek, ruisvrij.
Jouw muziek,  dat  is  alles wat telt. De JBL Tune 760NC is over-ear, supercomfortabel, 

krachtig en doet wat hij belooft. Dankzij Active Noise Cancelling word je niet afgeleid en 

kun je je concentreren op waar je mee bezig bent, tot wel 35 uur. Niet genoeg? Krijg 2 uur 

extra gebruikstijd met slechts 5 minuten opladen. De Tune 760NC is licht en opvouwbaar 

en daarmee geschikt voor elk avontuur. Daarnaast kan hij met twee Bluetooth®-apparaten 

tegelijkertijd verbinding maken, zodat je nooit een gesprek op je telefoon hoeft te missen 

terwijl je een video op je tablet bekijkt. De JBL Tune 760NC is met één tik direct gekoppeld 

aan je Android-apparaat en je kunt handsfree gesprekken voeren en de stemassistent 

bedienen. Voor meer luisterplezier, sluit je de JBL Tune 760NC aan met de meegeleverde 

afneembare kabel. Kies jouw favoriete kleur en geniet van de muziek!
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Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Tune 760NC koptelefoon
1 x type-C USB-oplaadkabel
1 x loskoppelbare audiokabel
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x veiligheidsinformatieblad (s/i)
1 x snelstartgids

Technische specificaties:
	Drivergrootte: 40 mm dynamische driver
	Voeding: 5 V 1 A
	Gewicht: 220 g / 0,485 lbs
	Batterijtype oordopjes: Lithium-ion 

polymeer-accu (610 mAh/3,7 V)
	Oplaadtijd: < 2 uur vanaf leeg
	Afspeeltijd met BT en ANC aan: 35 uur
	Afspeeltijd met BT aan en ANC uit: 50 uur
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Impedantie: 32 ohm
	Gevoeligheid passieve modus: 

103 dB SPL/1 mW
	Gevoeligheid passieve modus: 

95 dB SPL/1 mW
	Maximale SPL: 95 dB
	Gevoeligheid microfoon: -30 dBV/Pa
	Bluetooth-versie: 5
	Bluetooth profielversie: A2DP 1.3,  

AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Frequentiebereik Bluetooth-zender: 

2,400 GHz – 2,4835 GHz
	Vermogen Bluetooth-zender: < 10 dBm
	Modulatie Bluetooth-zender: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C
	Kabellengte: 1.2m

Functies en eigenschappen 

Active Noise Cancelling
Stem af op jouw muziek. Sluit je af voor omgevingsgeluid.

JBL Pure Bass Sound
Al meer dan 75 jaar produceert JBL het precieze en indrukwekkende geluid dat te vinden is op 
grote muzieklocaties wereldwijd. Deze koptelefoon reproduceert datzelfde JBL-geluid met een bas 
die diep en krachtig is.

35 uur batterijduur met BT+NC | 2 uur oplaadtijd
Luister 35 uur lang draadloos met Active Noise Cancelling voor eindeloos plezier, of 50 uur lang met 
ANC uit. Laad de batterij snel op in 2 uur. 

Handsfree bellen en spraakbesturing
Regel gemakkelijk je geluid en telefoontjes via je koptelefoon en gebruik stemassistentie met de 
handige knop op de oorschelp.

Google Fast Pair
Fast Pair van Google maakt het mogelijk om je JBL Tune 760NC direct te verbinden met je Android-
apparaat. Om meerdere apparaten te koppelen, tik je simpelweg op het scherm van de apparaten.

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

Lichtgewicht en opvouwbaar ontwerp
Dankzij het lichtgewicht en compacte opvouwbare ontwerp is deze koptelefoon altijd klaar om 
overal mee naartoe te nemen.
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