
Inteligente o suficiente para saber que a música não precisa de ruídos 
nem de fios.
A sua vida, a sua música, o seu conforto – o novo JBL Everest Elite 750NC foi totalmente 
desenhado para você. Projetado de modo inteligente, ele permite que você desfrute da 
liberdade sem fio com até 20 horas de prazer sonoro em uma única carga. Em modo de 
Cancelamento de ruído adaptável (Adaptive Noise Cancelling, ANC), controle o que você 
quer ouvir por até 15 horas. O lendário som JBL Pro Audio com recarga rápida de 3 horas, 
microfone com cancelamento de eco para chamadas de viva-voz, estojo rígido e compacto, 
e design plano e dobrável, fazem desses fones de ouvido um companheiro de viagens por 
excelência. Meticulosamente trabalhado com materiais premium e concebido para um 
encaixe perfeito e conforto duradouro, esses elegantes fones de ouvido vêm em acabamentos 
metálicos e coloridos. Os recursos do aplicativo My JBL Headphones incluem atualizações 
remotas que preparam os fones de ouvido para o futuro. A calibragem de som automática 
TruNote™ personaliza o desempenho do áudio com base no encaixe do aparelho ao ouvido, 
fornecendo a versão de música mais autêntica possível. Para personalizar os fones de ouvido, 
os desenvolvedores liberam atualizações inteligentes com o Everest Elite 750NC fazendo o 
download do JBL EVEREST ELITE SDK, vencedor do prêmio CES 2017 de inovação, atualmente 
disponível no www.developer.harman.com. Ouse ouvir.

Características
 Conectividade Bluetooth

 Lendário som JBL Pro Audio

 Cancelamento de ruído adaptável

  15 horas de bateria, recarga rápida em  

3 horas

 Atualizações simples

 Calibragem de som automáticaTruNote™

 Personalizado por você

 Ajuste confortável

 Dobre e leve com você

 Microfone com cancelamento de eco

Fones de ouvido over-ear sem fio com cancelamento de ruído adaptável
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Fones de ouvido over-ear sem fio com cancelamento de ruído adaptável
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Certificado de garantia
Ficha de segurança
QSG

Especificações técnicas:
  Diâmetro do driver: 40 mm
  Resposta dinâmica de frequência: 

10 Hz a 22 kHz
  Sensibilidade do driver: 92 dB a 1 kHz, 

1 mW
  Nível de SPL (Sound Pressure Level - 

nível de pressão sonora) máximo: 104 dB
  Sensibilidade do microfone a 1 kHz dB 

v/pa: -42
  Impedância: 16 Ohms
  Potência de saída máxima Bluetooth: 

4 dBm
  Perfis Bluetooth: HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.2 e AVRCP v1.4
 Versão Bluetooth: V4.0
 Modulação da transmissão Bluetooth: 

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
 Frequência Bluetooth 

2,402 GHz a 2,48 GHz
 Tipo de bateria: Polímero e íon Li 

(3,7 V, 850 mAh)
 Tempo de carregamento: 3 horas
 Tempo de reprodução de música com 

cancelamento ativo de ruídos e 
Bluetooth ligados: Até 15 horas

 Tempo de reprodução de música com 
ANC desligado e Bluetooth ligado: até 
20 horas

 Peso: 280 g

Características e benefícios 
Conectividade Bluetooth
Desfrute de todas as suas músicas sem fio.

Lendário som JBL Pro Audio
Desfrute da mesma experiência elevada e do som incrível que a JBL tem oferecido em salas de 
concerto, estúdios e salas de estar há 70 anos.

Cancelamento de ruído adaptável
Sintonize o mundo com o cancelamento de ruído adaptável, que permite que você controle o 
nível de ruído ambiente, através do aplicativo My JBL Headphones ou dos botões dos fones.

15 horas de bateria, recarga rápida em 3 horas
Bateria integrada, com carregamento por micro USB, que fornece até 15 horas de reprodução 
em modo de cancelamento de ruído adaptável e até 20 horas em modo sem fio. Recarregue 
totalmente a bateria em 3 horas.

Atualizações simples
Atualize facilmente seus fones de ouvido remotamente através do aplicativo My JBL 
Headphones para ter sempre os últimos e melhores recursos.

Calibragem de som automáticaTruNote™

A calibragem personaliza o desempenho do áudio com base no encaixe dos fones aos ouvidos, 
fornecendo a versão de música mais autêntica possível.

Personalizado por você
Para personalizar os fones de ouvido, os desenvolvedores podem destravar experiências 
inteligentes com o Everest Elite 750NC fazendo o download do JBL EVEREST ELITE SDK (kit de 
desenvolvedor de software), vencedor do prêmio CES 2017 de inovação, atualmente disponível 
no www.developer.harman.com.

Ajuste confortável
Os fones de ouvido foram projetados ergonomicamente para se ajustar ao contorno único 
dos ouvidos dos usuários. Os usuários experimentam conforto inigualável, permitindo uma 
experiência agradável e prolongada.

Dobre e leve com você
Seu elegante design plano e dobrável e seu estojo rígido premium proporcionam máxima 
portabilidade e proteção.

Microfone com cancelamento de eco
Microfone integrado com tecnologia de cancelamento de eco para chamadas de viva-voz com 
som nítido.


