
Draadloze on-ear hoofdtelefoon

Functies
 Ervaar het ultieme live-gevoel
 Meer bas. Meteen
 50 uur non-stop plezier
 Comfortabele on-ear pasvorm
 Blijf je bewust van je omgeving
 Muziek die overal met je meegaat
 Probleemloos bellen met Dual-Mic-

technologie
 Laat je helpen door Google Assistent & 

Amazon Alexa
 Geluid zoals je favoriete DJ het hoort

Geluid van professionele kwaliteit voor de ultieme club-ervaring.
Rijk aan detail, zodat je geen noot hoeft te missen. Diepe bas die je tot in je tenen voelt, 

met één druk op de knop. DJ-presets die je het gevoel geven dat je in de club staat. Met de  

JBL CLUB 700BT hoofdtelefoon, geïnspireerd door professionele artiesten, is het alsof je in 

de studio staat met je favoriete muzikanten. Dankzij het supercomfortabele on-ear design, 

de Ambient Aware en TalkThru-functies en de ingebouwde compatibiliteit met Google 

Assistent en Alexa, staat niets je luisterplezier in de weg.

CLUB700BT
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Verpakkingsinhoud:
CLUB 700BT
Aux-in kabel met afstandsbediening en 
microfoon
USB Type-C oplaadkabel
Etui
1 x Garantie / Waarschuwing / Snelstartgids / 
Veiligheidsvoorschriften / Google QSR

Technische specificaties:
	Driver afmeting: 40 mm dynamische driver
	Frequentiebereik (passief): 16 Hz – 40 kHz
	Frequentiebereik (actief): 16 Hz – 22 kHz
	Gevoeligheid: 100 dB SPL@1 kHz / 1 mW
	Maximale SPL: 93 dB
	Maximaal ingangsvermogen (passief):  

1000 mW
	Microfoongevoeligheid: -24 dBV@1kHz/Pa
	Impedantie: 32 ohm
	Bluetooth verzonden vermogen: <4 dbm
	Bluetooth verzonden modulatie: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-frequentie: 2,402 GHz – 2,480 GHz
	Bluetooth-profielversie: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, 

HFP 1.6
	Bluetooth-versie: V5.0
	Type batterij: Lithium-ion polymeer batterij 

(3,7 v / 610 mAH)
	Voeding: 5 V 1 A
	Oplaadtijd: <2 uur
	Afspeeltijd muziek met BT aan: 50 uur
	Gewicht: 283 gram

Functies en eigenschappen 

Ervaar het ultieme live-gevoel
Je hebt geen concertkaartje nodig voor de utlieme live-ervaring. Hi-Res audio en legendarisch  
JBL Pro Sound zorgen voor een breed spectrum aan details en helderheid. Beleef de muziek zoals 
je favoriete artiesten het bedoeld hebben.

Meer bas. Meteen
Geen gedoe om het geluid precies goed te krijgen. Druk simpelweg op de speciale knop op de 
rechteroorschelp voor een directe bas-boost en voel de beat tot in je tenen.

50 uur non-stop plezier
Maak je geen zorgen over het opladen. Met 50 uur Bluetooth-afspeeltijd ben jij eerder moe dan 
deze hoofdtelefoon.

Comfortabele on-ear pasvorm
De JBL CLUB 700BT-hoofdtelefoon is ontworpen om je te laten meevoeren door je muziek, met 
comfortabele oorschelpen die je nauwelijks voelt.

Blijf je bewust van je omgeving
Hoor wat er om je heen gebeurt. Met Ambient Aware en TalkThru bepaal jij wat je hoort. Beweeg je 
veilig door het verkeer en maak een praatje zonder je hoofdtelefoon af te doen.

Muziek die overal met je meegaat
Neem je JBL CLUB 700BT-hoofdtelefoon overal mee naartoe, waar je ook gaat. Hij is opvouwbaar 
en draagbaar en houdt je altijd gezeldschap, waar je dag (of nacht) je ook brengt.

Probleemloos bellen met Dual-Mic-technologie
Nooit meer zoeken naar een stil plekje om een telefoongesprek te voeren. De dual-mic technologie 
op de JBL CLUB 700BT onderdrukt het omgevingsgeluid tijdens een gesprek, zodat je altijd 
en overal kunt bellen. Ervaar het gemak van draadloze muziek, Bluetooth 5.0-connectiviteit en 
handsfree bellen terwijl je onderweg bent.

Laat je helpen door Google Assistent & Amazon Alexa
Stuur een sms en luister naar je favoriete afspeellijst of het weerbericht, allemaal zonder je telefoon 
aan te raken. Activeer Google Assistent of Amazon Alexa via de My JBL Headphones-app en je 
stemassistent regelt het voor je. Je hoeft alleen maar even op de linkeroorschelp te tikken.

Geluid zoals je favoriete DJ het hoort
JBL werkte samen met ‘s werelds beste DJ’s om het geluid van hun persoonlijke opnamestudio’s te 
evenaren. Zo klinken je favoriete nummers zoals zij het bedoeld hebben. Tik  op de STAGE+ knop in 
de My JBL Headphones-app om te kiezen uit de DJ-presets.
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