
Fones over-ear sem fio

Graves potentes. Mais diversão.
Com a poderosa sonoridade JBL Pure Bass, os fones JBL TUNE 700BT reproduzem som de  
excelente qualidade sem fios. O design over-ear é leve, confortável e cria um som envolvente. 
Além do alto desempenho, os fones também são dobráveis para você levar em qualquer 
aventura. Atenda chamadas e comande o som sem usar as mãos usando os botões na concha. 
Os assistentes de voz pode ser acionados com facilmente para você pedir ajuda sempre que 
precisar. Com baterias que duram até 27 horas os fones funcionam o dia inteiro. Se desejar, 
conecte o cabo de energia (incluído) para ouvir som sem limites. A conexão multipontos permite 
ligar dois dispositivos Bluetooth® ao mesmo tempo, assim você nunca precisará perder uma 
chamada enquanto assiste a vídeos no seu tablet.

Características
  Sonoridade JBL Pure Bass

  Bluetooth

  Bateria de até 27 horas 

  Chamadas viva voz e assistentes de voz

  Conexão multipontos

  Design leve e dobrável

  Cabo de áudio destacável
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Conteúdo da caixa:
1 Fone de ouvido JBL TUNE 700BT
Cabo de carregamento
Cabo de áudio destacável
Cartão de advertência
Termo de garantia
Guia de início rápido

Especificações técnicas:
  Falantes: Drivers dinâmicos de 40 mm
  Intervalo de frequência: 20 Hz a 20 KHz
  Modo de sensibilidade passiva: 

95 dB NPS / 1 mW
  Modo de sensibilidade ativa: 

102 dB NPS / 1 mW
  Impedância do transdutor: 32 Ohms
  Potência máxima de entrada: 40 mW
  Sensibilidade de transmissão: -15 dB V/Pa
  Potência de transmissão Bluetooth: < 5 dBm
  Modulação de transmissão Bluetooth: 

GFSK, π/4DQPSK e 8DPSK
  Frequência Bluetooth: 2,402 a 2,480 GHz
  Versões dos perfis Bluetooth: A2DP 1.2, 

AVRCP 1.5, HFP 1.6 e HSP 1.2
  Versão Bluetooth: 4.2
  Bateria dos fones: Bateria de polímero e íon 

de Li (610 mAh/3,7 V)
  Alimentação de energia:  5 V – 1 A
  Tempo de carga da bateria:  <2 horas (com 

a bateria sem carga)
  Tempo de reprodução de música com BT:  

27 horas
  Peso: 220 g

Características e benefícios

Sonoridade JBL Pure Bass
Há mais de 70 anos, os engenheiros da JBL desenvolvem o som preciso e impactante ouvido 
em grandes eventos no mundo inteiro. Os fones produzem esse mesmo som cheio de graves 
potentes, impactantes e encorpados.

Bluetooth
Ouça um som diferenciado usando dispositivos Bluetooth®, sem necessidade de fios. 

Bateria de até 27 horas
Ouça música por até 27 horas sem usar fios. Bastam cinco minutos carregando a bateria para 
mais duas horas de diversão. 

Chamadas viva voz e assistentes de voz
Controle o som, gerencie as chamadas e chame assistentes de voz usando os botões na 
concha do fone.

Conexão multipontos
Alterna facilmente entre dispositivos Bluetooth, com o JBL Tune 700BT, é fácil pausar um vídeo 
em um tablet para atender ao telefone. Assim, você nunca precisará perder uma chamada.

Design leve e dobrável
Design leve, compacto e dobrável, que acompanham você em todo e qualquer lugar. As 
conchas acolchoadas fazem o som envolver você para você curtir ao máximo.

Cabo de áudio destacável
Se a bateria acabar use o cabo de energia para a diversão não parar nunca.
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