
Características
 Sonoridade Padrão JBL

 Cancelamento de ruído ativo

 Bluetooth

 Bateria com duração de 24 horas com 
Bluetooth e ANC desligado; 15 horas 
com Bluetooth e ANC ligado

 Recarga em apenas 2 horas

 Alterne facilmente entre dispositivos

 Haste de tecido com ajuste confortável

 Controle remoto de um botão com cabo 
de tecido

 Botão de Ativação Siri / Google Now

Desligue-se do mundo lá fora para que você possa se concentrar na sua 
música.

Os fones de ouvido JBL E65BTNC combinam design atraente e materiais premium para 

oferecer o som de assinatura JBL reconhecido mundialmente, com a conveniência da 

ausência dos fios e a capacidade de cancelamento de ruído ativo de altíssima qualidade. 

Com uma Haste de tecido confortável e macia, e almofadas angulares de formato ajustável, 

os fones de ouvido JBL E65BTNC oferecem cancelamento de ruído ativo para uso com 

ou sem fio. Eles também oferecem bateria com duração de 24 horas em modo Bluetooth

(15 horas em modo Bluetooth e modo de cancelamento de ruído) e pode ser completamente 

carregado em apenas 2 horas. Realizar multitarefas ficou muito mais fácil com os fones 

de ouvido JBL E65BTNC alternando perfeitamente entre dois dispositivos para garantir que 

você nunca perca uma chamada enquanto estiver curtindo suas músicas preferidas ou 

assistindo a um filme. Além disso, você também tem a conveniência de um cabo de tecido 

destacável que não embaraça com controle remoto de um botão, e um design dobrável 

para fácil transporte.

Fones de ouvido supra auriculares sem fi o com cancelamento de ruído

E65BTNC
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Especificações técnicas:
 Tamanho do alto falante: 40 mm
 Intervalo de resposta dinâmica de frequência: 

20 Hz a 20 kHz
 Sensibilidade: 95 dB
 SPL (pressão sonora) máxima: 108 dB
 Sensibilidade do microfone a 1 kHz dB v/pa: -42
 Impedância: 32 Ohms
 Potência do transmissor Bluetooth: 0 a 4 dBm
 Modulação do transmissor Bluetooth:

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
 Frequência Bluetooth: 2,402 a 2,48 GHz
 Perfis Bluetooth: HFP v1.6, HSP v1.2, A2DP 

v1.2 e AVRCP v1.4
 Versão Bluetooth: V4.1
 Tipo de bateria: Polímero e íon de lítio

(3,7 V, 610 mAh)
 Tempo de carregamento: 2 horas
  Tempo de conversação com BT ligado: 

 Até 24 horas
 Tempo de reprodução de música com ANC 

desligado e Bluetooth ligado: Até 24 horas
 Tempo de reprodução de música com BT e 

ANC ligados: Até 15 horas
 Tempo de reprodução de música com BT 

desligado ANC ligado: Até 30 horas
 Peso (g): 258 g

Características e benefícios 
Sonoridade Padrão JBL
O lendário som com a assinatura da JBL encontrado nos cinemas, estádios e estúdios ao redor do 
mundo agora disponível em um fone de ouvido.

Cancelamento de ruído ativo
O cancelamento de ruído ativo reduz o ruído externo para uma experiência sonora mais imersiva.

Bluetooth
Curta um som sem fi o extremamente claro e chamadas viva-voz convenientes.

Bateria com duração de 24 horas com Bluetooth e ANC desligado; 15 horas com Bluetooth 
e ANC ligado
Curta uma lista de reprodução após a outra o dia inteiro e mais em modo Bluetooth.

Recarga em apenas 2 horas
Uma carga rápida de 2 horas proporciona até 24 horas de reprodução.

Alterne facilmente entre dispositivos
Alterne facilmente entre vários dispositivos móveis ou atenda ao telefone. Você nunca perderá uma
chamada.

Haste de tecido com ajuste confortável
Design ergonômico otimizado e material macio ao toque para um melhor ajuste e sessões de 
reprodução mais longas e confortáveis.

Controle remoto de um botão com cabo de tecido
Permite fácil gerenciamento de músicas e chamadas de praticamente qualquer dispositivo portátil.

Botão de Ativação Siri / Google Now
Basta clicar duas vezes no botão de reprodução / pausa na concha direita para se conectar com o 
Siri ou o Google Now.
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