LIVE 660NC

Trådløse Øredekkende Hodetelefoner Med Støyreduksjon (NC)

Trykk Play og demp distraksjoner.
Musikk er viktig i verdenen din, så ta på deg et par JBL Live 660NC-hodetelefoner og få opp
humøret. Hodetelefonene JBL Live 660NC imponerer med kraftige 40 mm drivere og JBL
Signature Sound med forbedret bass som fremhever hvert eneste spor. Og når musikken er det
eneste som teller, gjør den adaptive støyreduserende teknologien det mulig å stenge-ut lyder fra
omgivelsene, så ingenting forstyrrer flyten din. Ambient Aware beskytter deg når du er ute og
går med musikken på, og TalkThru lar deg slå av en prat uten å måtte ta av din JBL Live 660NC.
Trenger du hjelp til å komme deg gjennom dagen? Aktiver favoritt-stemmeassistenten din med
stemmen, eller ved å berøre øreklokken. Og når du konfigurerer Hey Google, kan du aktivere JBL
Live 660NC-funksjoner med bare stemmen. Magisk! Lett og behagelig takket være det myke
polstrede hodebåndet. Du vil kunne nyte opptil 50 timer med musikkstrømming med ANC av,
perfekte stereoanrop og en praktisk avtakbar lydkabel som lar deg rocke videre selv når batteriet
går tomt. Live 660NC setter avspillingen automatisk på pause når den ikke er i bruk, og fortsetter
å spille når du tar den frem igjen. Rock i vei uforstyrret med JBL Live 660 NC-hodetelefoner.
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Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

JBL Signature Sound
40 mm drivere og en lydsignatur som benyttes hos de mest kjente arenaene over hele verden.

Live 660NC
Lydkabel
USB-C ladekabel
Oppbevaringsveske
1 Garanti/advarsel
1 Hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad

Hold støyen ute, eller ikke. Det er opp til deg
Hold støyen ute og fokuser på musikken med adaptiv støydemping. Med Ambient Aware-teknologien
kan du spasere trygt og årvåkent på travle gater ved å skru opp lyder fra omgivelsene. TalkThru demper
musikken og skrur opp talemikrofonen så du enkelt kan slå av en prat med hodetelefonene på.
Be om hjelp med stemmen din
Aktiver din foretrukne stemmeassistent ved hjelp av stemmen din eller ved å berøre øreklokken.
Med Hey Google kan du enkelt bruke stemmen din til å aktivere ANC eller Ambient Aware, sjekke
batteriet eller slå av JBL Live 660NC-enheten. Bruk den helt nye JBL-appen for enkelt å angi dine
foretrukne stemmeassistenter.
Håndfrie, perfekte stereoanrop
Håndter samtaler og hold kontakten med omverden – alt via knappene på øreklokken.
Mikrofonteknologien garanterer perfekte stereoanrop.
Opptil 50 timer batterilevetid og hurtiglading
Stå på i opptil 50 timer (eller opptil 40 timer med ANC og BT på)! Deretter kan du raskt lade opp
i 10 minutter for å få 4 timer til med moro.
Tekstilhodebånd med komfortabel passform og oppbevaringsveske
Live 660NC er superkomfortable med et tilpasset hodebånd i tekstil og myke øreputer. En myk veske
til oppbevaring og beskyttelse når du er på tur.
Auto-Play og pause
Musikken settes automatisk på pause når du tar hodetelefonene av deg, og fortsetter å spille av når
du tar dem på deg igjen. Du trenger ikke engang tenke på det.
Multi-punkt-tilkobling
Du kan enkelt bytte fra én Bluetooth®-enhet til en annen. Du kan enkelt bytte fra en video på
nettbrettet til et anrop på mobilen, så du aldri går glipp av anrop.
Google Fast Pair
JBL Live 660NC kobler umiddelbart opp med Android-enheten din, takket være Fast Pair fra Google.
Du kan også pare flere enheter ved å trykke på enhetens skjerm.
Appen My JBL Headphones
Hodetelefoner bør tilpasse seg etter deg, ikke omvendt. JBL Live 660NC-hodetelefonenes lyd og
funksjoner er enkle å tilpasse via gratisapplikasjonen My JBL Headphones: Endre EQ-innstillinger,
velg din foretrukne stemmeassistent, konfigurer Smart Ambient-innstillinger og mye mer på
gratisapplikasjonen.
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Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 40 mm / 1,6" dynamisk driver
Strømforsyning: 5 V, 1 A
Vekt: 265 g
Batteritype: Litium-ion-polymer
(750 mAh, 3,7 V)
Ladetid: <2 timer fra tomt batteri
Musikkavspilling med BT på og ANC av:
Opptil 50 timer
Musikkavspilling med BT på og ANC på:
Opptil 40 timer
Frekvensrespons: 16 Hz – 20 kHz
Impedans: 32 Ohm
Sensitivitet: 97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maksimum SPL: 94 dB
Mikrofonens følsomhet: -19 dBV @ 1 kHz / Pa
Bluetooth-versjon: V5.0
Bluetooth-profilversjon: HFP V1.7, A2DP V1.3,
AVRCP V1.6
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens effekt: <10 dBm
Bluetooth-senderens modulasjon:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur: 45 °C
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