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 Vær der det skjer
 Kjør opp bassen på et blunk
 50 timer med moro, uten stopp
 Komfortabel passform på øret
 Kontroller miljøet ditt
 Ha med deg musikken hvor enn du går
 Perfekte samtaler med dobbel  
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 Hør lyden akkurat slik favoritt-DJ-ene 

dine hører den

Proff lydkvalitet som tar med scenen til deg.
Rike detaljer, slik at du aldri går glipp av en beat. Tung bass du kjenner helt ned til tærne 

ved å trykke på en knapp. DJ-forhåndsinnstillinger som bringer deg rett til lydbåsene deres. 

JBL CLUB 700BT-hodetelefonene er inspirert av profesjonelle artister og leverer HD-lyd 

som gjør at det virker som du er i samme rom som favorittmusikerne dine. Med en ekstra 

komfortabel design som passer på øret, Ambient Aware- og TalkThru-funksjoner pluss 

kompatibilitet med innebygd Google Assistant og Alexa er det lett å holde festen i gang.
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Hva inneholder boksen?
CLUB 700BT
Aux-in-kabel med fjernkontroll og mikrofon
USB-ladekabel, type C
Pose
1 stk. garanti / advarsel / QSG, sikkerhetsark / 
Google QSR

Tekniske spesifikasjoner
	Driverstørrelse: 40 mm dynamisk driver
	Frekvensrespons (passiv): 16 Hz – 40 kHz
	Frekvensrespons (aktiv): 16 Hz – 22 kHz
	Følsomhet: 100 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW
	Maksimal SPL: 93 dB
	Maks. inngangseffekt (passiv): 1000 mW
	Mikrofonfølsomhet: -24 dBV ved 1 kHz / Pa
	Impedans: 32 ohm
	Bluetooth-senderens effekt: <4 dBm
	Bluetooth-senderens modulasjon:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,480 GHz
	Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3,  

AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Bluetooth-versjon: V5.0
	Batteritype: Litium-ion-polymerbatteri  

(3,7 V / 610 mAh)
	Strømforsyning: 5 V, 1 A
	Ladetid: <2 timer
	Musikkspilletid med BT på: 50 timer
	Vekt: 283 g

Funksjoner og fordeler 

Vær der det skjer
Du trenger ikke billetter på første rad for å få den samme lytteopplevelsen. HD-lyd og legendarisk proff 
JBL-lyd gir deg og klarhet og en rekke detaljer. Fordyp deg i musikken akkurat slik favorittartistene dine 
hadde tenkt.

Kjør opp bassen på et blunk
Du trenger ikke å prøve deg frem for å få akkurat den rette lyden. Trykk på knappen på høyre øreklokke 
for å få en umiddelbar bassøkning og holde deg i sonen.

50 timer med moro, uten stopp
Du trenger ikke å tenke på lading med det første. Med 50 timers Bluetooth-spilletid kommer du til å 
trenge en hvil før disse hodetelefonene gjør det.

Komfortabel passform på øret
JBL CLUB 700BT hodetelefoner er utformet for at du skal kunne fortape deg i musikken, med polstrede 
øreklokker som føles som om du knapt har dem på.

Kontroller miljøet ditt
La lyder fra omgivelsene slippe inn. Med Ambient Aware og TalkThru er det du som har kontroll. Hold 
deg trygg i byen og ha en samtale uten å ta av hodetelefonene.

Ha med deg musikken hvor enn du går
Ta med deg JBL CLUB 700BT-hodetelefonene overalt. De er sammenleggbare og bærbare, holder følge 
med deg hvor enn dagen (eller natten) tar deg og passer lett i vesken din.

Perfekte samtaler med dobbel mikrofon-teknologi
Nå trenger du ikke lenger å finne et rolig og stille sted før en samtale. Dobbel mikrofon-teknologien på 
JBL CLUB 700BT demper bakgrunnsstøy når du snakker, slik at du kan ringe uansett hvor du er. Fra 
trådløs musikk, sømløst tilkoblet takket være Bluetooth 5.0, til håndfrie samtaler – de holder følge med 
deg mens du er på farten.

Få hjelp av Google Assistent og Amazon Alexa
Send en tekstmelding, spill favorittspillelisten din eller sjekk været – uten å engang ta frem telefonen 
din. Velg Google Assistent eller Amazon Alexa i My JBL Headphones-appen, så kan taleassistenten ta 
seg av alt ovenfor og mer til. Det er så enkelt som å tappe på venstre øreklokke.

Hør lyden akkurat slik favoritt-DJ-ene dine hører den
JBL samlet sammen noen av verdens beste DJ-er for å fange lyden fra de personlige 
innspillingsstudioene deres, slik at du kan høre favorittsangene dine akkurat slik de hører dem. Trykk på 
STAGE+-knappen i My JBL Headphones-appen for å velge blant DJ-forhåndsinnstillingene.
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