Fones de ouvido on-ear sem fio

A música nos conecta. Nada de fios.
Com o JBL Everest 310GA você desfrutará de até 20 horas de liberdade sem fios, o
legendário som JBL Pro Audio e o conforto ergonômico oferecido pelos acabamentos com
materiais premium proporcionam som e encaixe perfeito. Agora otimizado com o Google
Assistant, você pode ter controle total de sua experiência musical usando a sua voz e receber
notificações sem precisar olhar para o seu telefone. Obtenha ajuda do seu Google Assistant
simplesmente tocando os sensores no fone. A tecnologia ShareMe 2.0 permite que você se
conecte e compartilhe suas músicas com amigos via Bluetooth. Sua recarga rápida de 2 horas,
seu elegante design plano e dobrável e seu estojo rígido e compacto tornam esses fones de
ouvido o companheiro perfeito para o seu estilo de vida ocupado. Um microfone integrado
permite chamadas de viva-voz com som extremamente nítido. Ouse ouvir.
™

Características
Bluetooth
Google Assistant
Lendário som JBL Pro Audio
ShareMe 2.0
	Até 20 horas de reprodução
Microfone com cancelamento de eco
Ajuste confortável
Dobre e leve com você

Fones de ouvido on-ear sem fio

Características e benefícios

Conteúdo da caixa:

Bluetooth
Desfrute de todas as suas músicas sem fio.
Google Assistant
Basta acessar o Google Assistant usando os sensores no fone para ter total controle de sua
música ou receber notificações, sem precisar olhar para o seu telefone.
Lendário som JBL Pro Audio
Desfrute da mesma experiência elevada e do som incrível que a JBL tem oferecido há 70 anos
em salas de concerto, estúdios e salas de estar.
ShareMe 2.0
Com a tecnologia ShareMe 2.0 agora você pode emparelhar os seus fones de ouvido com
outros fones de ouvido com Bluetooth para compartilhar músicas, vídeos e jogos de qualquer
marca, sem fio.
Até 20 horas de reprodução
Bateria integrada com carregamento com micro USB que oferece 20 horas de reprodução com
recarga rápida em apenas 2 horas.
Microfone com cancelamento de eco
Microfone integrado com tecnologia de cancelamento de eco para chamadas de viva-voz com
som nítido.
Ajuste confortável
Esses fones de ouvido foram ergonomicamente projetados para se ajustar à anatomia do
ouvido de cada pessoa, garantindo conforto inigualável, para uma experiência mais agradável e
duradoura.
Dobre e leve com você
Seu elegante design plano e dobrável e seu estojo rígido premium proporcionam máxima
portabilidade e proteção.
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Especificações técnicas:
	
Tamanho do alto falante: 40 mm
	
Intervalo de resposta dinâmica de

frequência: 10 Hz a 22kHz
	
Sensibilidade: 96 dB
	
SPL (pressão sonora) máxima: 111 dB
	
Sensibilidade do microfone: -42dBV/Pa
	
Impedância: 32 Ohms
	
Potência máxima de saída do sinal

Bluetooth: 4 dBm
	
Modulação do transmissor Bluetooth:
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
	
Frequência Bluetooth: 2,402 a 2,48 GHz
	
Perfis Bluetooth: HFP v1.7, HSP v1.2,
A2DP v1.3 e AVRCP v1.6
	
Versão Bluetooth: V4.2
	
Tipo de bateria: Polímero e íon de lítio
(3,7 V, 610 mAh)
	
Tempo de carregamento: 2 horas
	
Tempo de reprodução de música com
BT ativado: Até 20 horas
	
Tempo de conversação com BT ligado: 	
Até 20 horas
	
Peso: 236.2 g
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