
Características
 Bluetooth

 Legendário som JBL Pro Audio

 Cancelamento de ruído adaptável

 Bateria com 14 horas de autonomia, 
recarga em 2 horas

 Microfones com cancelamento de eco 
duplo

 Personalizado por você

 Ponteiras auriculares confortáveis

 Dobre e leve com você

 Cabo magnético

O modo mais inteligente de ouvir música.

A sua vida, a sua música, o seu conforto — o novo JBL Everest Elite 150NC foi totalmente 

desenhado para você. Projetados de modo inteligente, eles permitem que você desfrute da 

liberdade sem fios com até 16 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 14 horas. Equipado com microfones com cancelamento de eco para chamadas 

claras, o JBL Everest Elite 150NC oferece acesso a chamadas e música facilmente. 

O legendário som JBL Pro Audio, com fones de ouvido in ear sem fio, o estojo rígido compacto 

e o design leve fazem desses fones de ouvido um excelente companheiro para suas viagens. 

Cuidadosamente desenvolvido com materiais premium, prorpocionam elegância e conforto 

com os três tamanhos de ponteiras disponíveis. Os componentes do My JBL Headphones 

App incluem atualizações over-the-air que tornam esses fones de ouvido duráveis, enquanto 

a tecnologia Adjustable Ambient Aware permite que você ajuste dinamicamente o som 

ambiente. Ouse ouvir.

Fones de ouvido intra-auriculares sem fios com cancelamento de ruído
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Conteúdo da caixa:
EVEREST ELITE 150NC
Cabo de carregamento
Estojo de transporte
1 Certificado de garantia
1 Manual técnico
1 Manual do usuário

Especificações técnicas:
		Alto falantes: 12 mm

		Resposta dinâmica de frequência: 10 Hz a  
22 kHz

		Sensibilidade: 94 dB a 1 kHz, 1 mW

		Nível de pressão sonora máximo: 105 dB @ 
-10 dBFS (ponderação A)

		Sensibilidade do microfone a 1 kHz dB v/pa: -20

		Impedância: 16 Ohms

		Potência de saída máxima Bluetooth: 4 dBm

		Versão Bluetooth: V4.1

		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  
(3.7V, 400mAh)

		Tempo de carregamento: 2 horas

		Tempo de reprodução de música com 
cancelamento ativo de ruídos e Bluetooth 
ligados: Até 14 horas

		Tempo de reprodução de música com ANC 
desligado e Bluetooth ligado: até 16 horas

		Peso: 53 g
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Fones de ouvido intra-auriculares sem fios com cancelamento de ruído

Características e benefícios 
Bluetooth
Desfrute de todas as suas músicas sem fios.
Legendário 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 do botão dos fones na 
faixa do pescoço.
Tempo de reprodução
Bateria integrada, com carregamento por micro USB, que fornece até 14 horas de reprodução 
em modo de cancelamento de ruído adaptável e até 16 horas em modo sem fios com o ANC 
desativado. Recarregue totalmente a bateria em 2 horas.
Microfones com cancelamento de eco duplo
Microfone duplo integrado com tecnologia de cancelamento de eco para chamadas de viva-
voz com som nítido.
Personalizado por você
Revele todo o potencial do Everest Elite 150NC, personalizando as configurações do fone de 
ouvido de acordo com as suas preferências.
Ponteiras auriculares confortáveis
As ponteiras auriculares esculpidas adicionam conforto sem precedentes à experiência dos 
ouvintes, permitindo uma experiência mais longa e mais agradável. 
Dobre e leve com você
A faixa para pescoço de design compacto e elegante e seu estojo rígido premium 
proporcionam máxima portabilidade e proteção. 
Cabo magnético
Garante que os fones de ouvido permaneçam confortavelmente seguros e que não enrolem ao 
redor do seu pescoço quando não estiverem sendo usados.


