
Geen last meer van draden. Vrij om te delen.
Zet de JBL Everest 710 op en je ervaart tot wel 25 uur draadloze vrijheid, waanzinnig 
Legendarisch JBL Pro Audio-geluid en het ergonomische comfort van de afwerking met 
hoogwaardig materiaal en een goede pasvorm. Share Me 2.0-technologie stelt je in staat 
om te verbinden en je muziek te delen met jouw vrienden, via Bluetooth. Het snelle in 2 uur 
opladen, een strak klein op te vouwen ontwerp en een compacte harde etui maken van deze 
hoofdtelefoon de perfecte metgezel voor jouw drukke levensstijl. Een ingebouwde microfoon 
faciliteert kristalheldere handsfree telefoongesprekken en met de eenvoudige bediening op 
de oordop heb je de controle over jouw muziek. Deze hoofdtelefoon, die beschikbaar is in vier 
metallic afwerkingen, plaatst jouw passie en leven op de voorgrond. Dare to Listen!

Functies

 Bluetooth-aansluitmogelijkheden

 Legendarisch JBL Pro Audio-geluid

 Verbind en deel

 Batterijduur van 25 uur, snel opladen in 2 uur

 Echo-onderdrukkende microfoon

 Comfortabele pasvorm

 Opvouwen en meenemen
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Functies en eigenschappen 

Bluetooth-aansluitmogelijkheden
Geniet draadloos van al jouw muziek.

Legendarisch JBL Pro Audio-geluid
Geniet van hetzelfde ongelofelijke geluid en de rijke ervaring die JBL al bijna 70 jaar lang levert 
in concertzalen, studio’s en woonkamers.

Verbind en deel
Met de ShareMe 2.0-technologie kun je jouw hoofdtelefoon koppelen met andere Bluetooth-
hoofdtelefoons om draadloos jouw muziek, video’s en games te delen, ongeacht het merk 
apparaat.

Batterijduur van 25 uur, snel opladen in 2 uur
Micro USB-opladen met ingebouwde batterij levert tot 25 uur afspeeltijd en wordt in slechts 
2 uur weer snel opgeladen.

Echo-onderdrukkende microfoon
Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukkingstechnologie voor kristalheldere, handsfree 
gesprekken.

Comfortabele pasvorm
Ergonomisch ontwikkelde hoofdtelefoon die past in de unieke contouren van het oor van de 
luisteraar. Luisterervaring met ongeëvenaard comfort – voor een langere, prettigere ervaring.

Opvouwen en meenemen
Een strak ontwerp dat eenvoudig op te vouwen is en een premium, harde etui zorgen voor 
maximale draagbaarheid en bescherming.

Verpakkingsinhoud:
Hoofdtelefoons
Afneembare kabel
Oplaadkabel
Etui
Waarschuwingskaart
Garantiekaart
Veiligheidsinformatieblad
QSG

Technische specificaties:
  Maat van driver: 40mm
  Dynamisch frequentiebereik: 10Hz-22Hz
  Gevoeligheid: 96dB
  Maximum SPL: 111dB
  Microfoongevoeligheid @1kHz dB v/pa: 

-42
  Impedantie: 32 ohm
  Maximale uitgangsvermogen Bluetooth: 

4dBm
  Bluetooth verzonden modulatie: 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
  Bluetooth-frequentie: 2,402GHz-2,48GHz
  Bluetooth profielen: HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.3, AVRCP v1.5
  Bluetooth-versie: V4.1
  Type batterij: Li-ion polymeer batterij 

(3,7V, 850mAh)
  Oplaadtijd: 2 uur
  Muziekafspeeltijd met BT aan: 

Tot maximaal 25 uur
  Spreektijd met BT aan: 

Tot maximaal 25 uur
  Gewicht: 258g
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