Fones de ouvido auriculares sem fio com cancelamento de ruído

O seu som – sem fio.
Em seu mundo, a música é essencial, portanto, coloque os fones de ouvido sem fio com
cancelamento de ruído JBL LIVE650BTNC e melhore o seu dia. Equipados com potentes
alto falantes de 40 mm, oferecem exclusivo som pontuado com reforço dinâmico de graves
para cada faixa de reprodução em qualquer lista de músicas a tecnologia de cancelamento
ativo de ruído permite que você bloqueie sons ambientes para que nada perturbe a sua
curtição. Precisa de ajuda para passar o dia? Acesse facilmente o Google Assistente ou
o Amazon Alexa com um toque na parte externa do fone e ouça a sua lista de músicas
favorita, envie mensagens de texto para seus amigos, verifique a previsão do tempo e
muito mais, sem nem olhar para o seu telefone. Mas isso não é tudo. Com um design
diferenciado, leve e confortável, você vai desfrutar de até 30 horas (20 horas com a BT
+ ANC) de reprodução com apenas duas horas de recarga. A conexão multi- point e um
prático cabo removível com controle remoto/microfone, que permite ouvir música mesmo
quando termina a carga da bateria.

Características
Som com assinatura da JBL
Obtenha ajuda de seu assistente de voz
Cancelamento de ruídos ativo
Chamadas de viva-voz
Conexão Multi- Point
Haste de tecido com ajuste confortável
Meu aplicativo de fones de ouvido JBL
Bateria de até 30 horas com ANC
desligado
Estojo para transporte

Fones de ouvido auriculares sem fio com cancelamento de ruído

Conteúdo da caixa:

Características e benefícios
Som com assinatura da JBL
Alto falantes de 40 mm e uma assinatura de som que podem ser encontrados nos locais mais
famosos em todo o mundo.
Obtenha ajuda de seu assistente de voz
Ouça a sua lista de reprodução favorita, envie mensagens de texto aos seus amigos, verifique a
previsão do tempo e muito mais, simplesmente tocando a parte exterior do fone de ouvido para
ativar o assistente de voz do Google ou o Amazon Alexa. Use o novo aplicativo JBL para definir
facilmente as suas preferências de assistentes de voz.
Cancelamento de ruídos ativo
Mantenha ruídos à distância e fique focado na música com o cancelamento ativo de ruído.
Chamadas de viva-voz
Mantenha-se em contato com o seu mundo através da gestão de chamadas com os botões na
parte externa do fone. Quando a bateria estiver descarregada, basta ligar o cabo de áudio e
continuar a ouvir e a conversar.
Conexão Multi- Point
Permite que você mude de um dispositivo Bluetooth® para outro sem esforço. Você pode
simplesmente mudar de um vídeo no seu tablet para uma chamada em seu celular, de modo a
nunca perder uma chamada.
Haste de tecido com ajuste confortável
Ajusta-se ao redor de sua cabeça com uma fita de tecido e almofadas macias, o LIVE650BTNC
é superconfortável.
Aplicativo JBL
Personalize a sua experiência sonora otimizando as preferências de som do JBL LIVE650BTNC,
através do aplicativo My JBL Headphones.
Bateria de até 30 horas
Escute suas músicas por até 30 horas com cancelamento ativo de ruído desligado ou 20 horas
com Bluetooth e cancelamento ativo de ruído ligado. Uma carga rápida de 15 minutos permite
estender a diversão por um tempo adicional de duas horas.
Estojo para transporte
O estojo serve como proteção, bem como para armazenamento quando você estiver viajando.
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1x Fone de ouvido LIVE650BTNC
1x Cabo removível
1x Cabo de carregamento
Estojo de transporte
1x Guia de início rápido
1x Ficha de segurança
1x Cartão de garantia

Especificações técnicas:
Tamanho do alto falante: 40 mm
Sensibilidade do alto falante
a 1 kHz/1 mW: 100 dB
Faixa de resposta de frequência
dinâmica: 20 Hz – 20 kHz
Potência máxima de entrada: 30 mW
Impedância: 32 ohm
Versão Bluetooth: 4.2
Potência do transmissor Bluetooth:
0 a 4 dBm
Modulação do transmissor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Frequência do Bluetooth:
de 2,402 GHz a 2,48 GHz
Perfis do bluetooth: HFP V1.6,
A2DP V1.3, AVRCP V1.5
Tipo de bateria: Bateria de polímero
de íons-lítio (3,7 V, 700 mAh)
Tempo de carregamento: 2 h
Tempo de reprodução de música com
BT ligado: até 30 horas
Reprodução de música com BT e ANC
ligados: 20 horas
Reprodução de música com BT
desligado e ANC ligado: 35 horas
Peso: 260 g
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