
Draadloze ervaring. Ongeëvenaard comfort.
JBL Everest 110 in-ear draadloze hoofdtelefoon biedt Legendary JBL Pro Audio-geluid dat 
een dynamische akoestische prestatie levert tot wel acht uur afspeeltijd na een keer opladen 
en biedt een snelle heroplading van twee uur. Het ergonomische ontwerp begrijpt iedere 
contour van je oor en past er perfect in voor ongeëvenaard comfort en urenlang luisterplezier. 
Geniet van kristalheldere, handsfree gesprekken met behulp van de ingebouwde microfoon 
met echo-onderdrukking. De strakke hoofdtelefoons, die beschikbaar zijn in drie formaten 
oordoppen en met premium metallic afwerkingen, zien er fantastisch uit en zijn fantastisch 
om naar te luisteren. Dare to Listen!

Functies
 Bluetooth-aansluitmogelijkheden

 Legendary JBL Pro Audio-geluid

 Echo-onderdrukkende microfoon

 Batterijduur van 8 uur, snel opladen in 2 uur

 Comfortabele oordoppen

 Eenvoudige bediening

Draadloze in-ear hoofdtelefoon
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Draadloze in-ear hoofdtelefoon

Functies en eigenschappen 
Bluetooth-aansluitmogelijkheden

Geniet draadloos van al je 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.

Echo-onderdrukkende microfoon

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

Batterijduur van 8 uur, snel opladen in 2 uur

Batterij met ingebouwd micro USB-opladen levert tot 8 uur afspeeltijd en wordt in slechts 2 uur 
weer snel opgeladen.

Comfortabele oordoppen

Ergonomische oordoppen met oorhulzen die worden geleverd in drie formaten voor goede 
pasvorm en ongeëvenaard comfort.

Eenvoudige bediening

Geïntegreerde afstandsbediening voor gemakkelijke muziekregeling en handsfree bellen.

Verpakkingsinhoud:
Hoofdtelefoons

Oordopjes S, M, L

Oplaadkabel

Waarschuwingskaart

Garantiekaart
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Technische specificaties:
 Maat van driver: 5,8mm

 Dynamisch frequentiebereik: 10–22kHz

 Driver gevoeligheid: 96dB / 1kHz, 1mW

 Maximum SPL: 103dB

 Microfoon gevoeligheid: -42dBV/Pa

 Bluetooth transmittervermogen: ≤4dBm

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

 Bluetooth spec: 4.1

 Bluetooth profielen: A2DP V1.3, 
AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

 Type batterij: Polymeer Li-ion batterij 
(3,7V, 60mAh) x 2

 Oplaadtijd: 2 uur

 Tijdsduur muziek spelen: tot 8 uur

 Afmetingen oordopjes B x H x L (mm): 
14,7 x 14,8 x 30,4

 Afmetingen behuizing microfoon 
B x H x L (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3

 Gewicht (kg): 0.016


