
Ultiem geluid ontketend.
JBL EVEREST™ 100 is legendarisch geluid in een on-the-go design. Bluetooth 4.1-technologie 
maakt draadloze connectiviteit mogelijk, JBL Pro Audio Sound zorgt voor een dynamische 
luisterervaring en ergonomische oordopjes zorgen voor een ongekende pasvorm en comfort 
in je oren. Een oplaadbare batterij levert 8 uur luisterplezier en de ingebouwde microfoon met 
echo-onderdrukkingstechnologie laat je genieten van meer natuurlijk klinkende gesprekken. 
Geniet van ultiem geluid – ontketend.
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In-ear draadloze hoofdtelefoon



Eigenschappen en pluspunten 
Bluetooth 4.1
Maak verbinding met een willekeurig Bluetooth apparaat en geniet van geweldige geluidskwaliteit 
zonder dat je gehinderd wordt door draden.

Legendarisch JBL Pro Audio geluid
Geniet van dezelfde super ervaring en het ongelooflijke geluid dat JBL al bijna 70 jaar biedt in 
concertzalen, studio’s en woonkamers.

De allerbeste ergonomie
Deze hoofdtelefoon is ergonomisch zo ontworpen dat deze zich aanpast aan de unieke 
contouren van jouw oren. Je zult ongekend comfort ervaren. Luister langer en geniet meer.

Ingebouwde microfoon
Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukkingstechnologie zorgt voor natuurlijk klinkende 
gesprekken.

Verpakkingsinhoud:
1 JBL EVEREST™ 100 hoofdtelefoon

1 Micro-USB oplaadkabel

3 paar oordopjes (S, M, L)

3 paar “secure fit” oordopjes (S, M, L)

1 Snelstartgids

1 Garantie en veiligheidsblad

Technische specificaties:

  Driver afmeting: 5,8mm
  Dynamisch frequentiebereik: 10-22kHz
  Driver gevoeligheid: 96dB/1kHz, 1mW
  Maximale SPL: 103dB
  Nominaal opgenomen vermogen: 5mW
  Microfoon gevoeligheid: -42dBV/Pa
  Bluetooth transmitter vermogen: <4dBm
  Bluetooth transmitter modulatie:  

GFSK π /4, DQPSK, 8-DPSK
  Bluetooth spec: 4.1
  Bluetooth profielen: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2
  Type batterij: Polymeer Li-ion batterij 

(3.7V, 60mAh x 2)
  Muziekafspeeltijd met BT aan: tot 8 uur
  Afmetingen oordopjes B x H x L (mm): 

14,7 x 14,8 x 30,4
  Afmetingen microfoonbehuizing  

B x H x L (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
  Gewicht (g): 16
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