
On-ear stereo hoofdtelefoon van de volgende generatie met legendarisch 
JBL-geluid, Bluetooth®-connectiviteit met ShareMe™-functionaliteit voor 
het delen van muziek; dit alles in een stijlvol, modern design.

Geniet van het heldere JBL-geluid: robuuste 40 mm drivers met PureBass-prestaties 
leveren een uitgebreid geluidsbeeld met helderheid en precisie. Bluetooth®-technologie 
biedt draadloze connectiviteit met smartapparaten, met een druk op de knop 
krijg je toegang tot de technologie van JBL voor een heldere verbinding met een 
draadloos apparaat voor heldere en handenvrije hands-free communicaties. Door de 
Geïntegreerde ShareMe™-technologie kan je muziek delen en draadloos streamen 
naar een andere met ShareMe™ uitgeruste hoofdtelefoon. Een ingebouwde oplaadbare 
Li-ion batterij houdt het geluid gaande gedurende 16 uur ononderbroken afspeeltijd.  
De gebruiksvriendelijke hoofdband en 3D-scharnieren bieden duurzaam comfort. Zachte, 
kunstleren oorstukken omhullen je oren voor urenlang comfort en bieden een verhoogd 
niveau van passieve ruisonderdrukking. Het elegante design van de E40BT en de vijf unieke 
kleurencombinaties maken een visueel statement dat even opvallend is als de kwaliteit van 
het geluid.

Laat u overtuigen:
  Bluetooth®-technologie voor draadloos 

bellen en het afspelen van muziek. Door de 
ingebouwde ShareMe™-technologie is het 
mogelijk je inhoud gelijktijdig te delen met 
een andere hoofdtelefoon. 

  Ingebouwde USB oplaadbare lithium-ion 
batterij biedt 16 uur ononderbroken 
luistergenot. En wanneer de batterij leeg is 
kan je luisteren door aux-kabel. 

  Op het oorstuk gemonteerde microfoon 
met-echo-onderdrukkingstechnologie 
laat toe hands-free te bellen met een 
zuivere verbinding naar een draadloos 
apparaat voor heldere, hands-free 
communicaties. 

  Het unieke JBL-geluid met PureBass-
prestaties en hoogwaardige 40 mm drivers 
leveren vol spectrum aan geluid met 
ongeremde helderheid en een sterke bas.

 Gebruiksvriendelijke hoofdband en 
leren oorkussentjes bieden een ultra-
comfortabele pasvorm en doeltreffende 
ruisisolatie.

  Assertieve, moderne styling in vijf 
kleurencombinaties.

SYNCHROS E40BT
Bluetooth®, on-ear hoofdtelefoon met het unieke JBL-geluid, PureBass-prestaties, het draadloos 
delen van muziek via ShareMe™ en een perfecte pasvorm.



Bluetooth®-technologie voor draadloos bellen en het afspelen van muziek. Met de Ingebouwde 
ShareMe™ technologie is het mogelijk om draadloos en gelijktijdig muziek te beluisteren tussen 
2 met ShareMe™-uitgeruste hoofdtelefoons.

De E40BT is een stijlvolle, draadloze hoofdtelefoon die de perfecte aanvulling vormt voor een 
smartapparaat of tablet. Het is ook een sociaal platform: activeer ShareMe™ met een druk op het 
oorstuk en stream je muziek naar een andere met ShareMe uitgeruste hoofdtelefoon. De E40 is een 
“concert voor 2”. 

Ingebouwde USB oplaadbare lithium-ion batterij biedt 16 uur ononderbroken luistergenot. 
En wanneer de batterij leeg is kan geluisterd worden via de meegeleverde aux-kabel.

Een hele dag luisterplezier, waarna de hoofdtelefoon ‘s nachts kan worden opgeladen.  
De ingebouwde, oplaadbare Li-ion batterij voedt de E40 voor maar liefst 16 uur afspeeltijd. En 
wanneer de batterij leeg is, kan de 3,5 mm aux-kabel gebruikt worden om alsnog af te spelen. Het 
leverpakket bevat tevens een micro USB-kabel om de hoofdtelefoon op te laden. 

Een op het oorstuk gemonteerde microfoon met-echo-onderdrukkingstechnologie voor hands-
free bellen met heldere stemoverdracht. 

De E40BT zorgt ervoor dat je verbonden bent en blijft. Gelijdelijke overschakeling van beluisteren 
naar bellen met de druk op een knop. Spreek draadloos door middel van de ingebouwde microfoon 
en ervaar een zuivere, heldere verbinding dankzij de echo-onderdrukkingstechnologie. 

Het unieke JBL-geluid met PureBass-prestaties en geavanceerde 40 mm drivers leveren vol 
spectrum aan geluid met ongeremde helderheid en een sterke bas.

De E40BT produceert ongelofelijke hoogtes en uitebreide laagtes en levert hoogwaardige prestaties 
met een wijde frequentie response van 10 hz tot 24 khz. De robuuste drivers gecombineerd met 
de PureBass-prestaties van JBL om een dynamische, onvervormde luisterervaring te garanderen - 
Hoor de Waarheid.

Gebruiksvriendelijke hoofdband en getextureerde kunstleren oorkussentjes bieden een ultra-
comfortabele pasvorm en doeltreffende ruisisolatie.

De lichte, gebruiksvriendelijke ontworpen hoofdband met zachte kunstleren oorkussentjes omhullen 
je oren voor urenlang luistercomfort en sluiten omgevingsruis buiten. 3D, aluminium scharnieren 
stellen het oorkussentje bij voor een perfecte pasvorm en ultieme draagbaarheid.

Opvallende, moderne styling in vijf kleurencombinaties.

De E40BT is opzienbarend met een hedendaags design en vijf frisse kleurencombinaties, die een 

duidelijk statement maken.

Verpakkingsinhoud:
1 JBL E40BT on-ear hoofdtelefoon 

1 rechte aux-kabel

1 USB aux-kabel voor het opladen 

1 veiligheidsinformatieblad

Snelstartgids

Technical Specifications:
  Driver: 40mm
  Freq: 20 – 22kHz
  Maximum SPL: 114dB @ 30mW
  Impedance: 32 ohms
  Connections: 3.5mm jack
  BT frequency range: 2.402 – 2.480GHz
  BT transmitter power: <4dBm
  BT transmitter modulation: 

GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK
  Support BT 3.0, A2DP v1.3, 

AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
  Maximum SPL: 115dB @ 30mW
  Rated power input: 30mW
  Microphone sensitivity: 

-42dBV/Pa @ 1kHz
  Battery type: Lithium polymer 

(3.7V, 610mAh)
  Music playing time: 16 hours
  Talk time: 24 hours 
  Weight: .205KG
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