
Características
 Cancelamento de ruído ativo

 Sonoridade JBL Pure Bass

 Bluetooth

 Autonomia de bateria

 Controles de música e chamadas 
na concha

 Design leve e dobrável

Fones de ouvido on-ear, sem fios, com cancelamento de ruído ativo e som 
com assinatura JBL Pure Bass.

Apresentando os fones de ouvido on-ear sem fio, com cancelamento de ruído ativo 

JBL TUNE600BTNC, com design dobrável, leve e compacto, fabricado com materiais duráveis 

para uso diário. O JBL TUNE600BTNC apresenta alto falantes de 32 mm que ajudam a 

reproduzir o potente JBL Pure Bass. Som que pode ser escutado sem ruídos desnecessários, 

e sem fio por mais de 12 horas e pode ser recarregado completamente em apenas 2 horas. 

E graças ao cabo destacável, a música pode ser ouvida ininterruptamente no modo com fio, 

com ou sem o cancelamento de ruído ativo. Você pode atender chamadas rapidamente com 

os botões de fácil acesso na concha, gerenciar suas músicas por comando de voz.

Fones de ouvido on-ear, sem fios, com cancelamento de ruído ativo.
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Fones de ouvido on-ear, sem fios, com cancelamento de ruído ativo.

Conteúdo da caixa:
1 fone de ouvido TUNE600BTNC
Cabo de carregamento
Cabo Destacável
Certificado de garantia
Folheto de segurança 
QSG

Especificações técnicas:
	Tamanho do alto falante: 32 mm
	Faixa de resposta de frequência dinâmica: 

20 Hz a 20 kHz
	Sensibilidade: 100 dB
	Nível de pressão sonora máximo: 95 dB
	Sensibilidade do microfone de 1 kHz a 

24 dBV/Pa
	Impedância: 32 ohm
	Tipo da bateria: Bateria de polímero íon-lítio 

(3,7 V, 610 mAh)
	Tempo de carregamento: 2 horas
	Tempo de conversa com BT ligado: 22 horas
	Reprodução de música com BT ligado e ANC 

desligado: 22 horas
	Reprodução de música com BT e ANC 

ligados: 12 horas
	Reprodução de música com BT desligado 

e ANC ligado: 30 horas
	Potência do transmissor Bluetooth: 0–4 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, HSP v1.2, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.5
	Versão Bluetooth: V4.1
	Peso: 173 g

Características e benefícios 
Cancelamento de ruído ativo
O cancelamento de ruído ativo reduz o ruído externo para uma melhor experiência de som.

Sonoridade JBL Pure Bass
Há aproximadamente 70 anos, a JBL vem criando o som preciso e impressionante encontrado nos 
grandes locais ao redor do mundo. Esses fones de ouvido reproduzem o mesmo som JBL, com seus 
graves profundos e poderosos.

Bluetooth
Reproduza som de alta qualidade sem fio a partir de seu smartphone ou tablet, sem o incômodo 
dos fios.

Autonomia de bateria
Com até 12 horas de reprodução sem fio com BT+ANC ligados para você curtir apenas suas 
músicas e nada mais. Tempo de reprodução BT ligado: 22 horas. Recarregue a bateria rapidamente 
em 2 horas.

Controles de música e chamadas na concha
Controle facilmente o som e atenda a chamadas a partir de seus fones com o conveniente controle 
remoto de três botões e microfone.

Design leve e dobrável
Como são feitos de materiais leves, os fones se encaixam confortavelmente em seus ouvidos, e a 
estrutura resistente mantém a articulação perfeita durante anos e anos.


