
Fone on-ear sem fios

Características
 Você no centro da ação
 Mais graves. Sempre à mão
 50 horas de diversão. Sem parar.
 Design on-ear confortável
 O ambiente sob seu controle
 A música vai aonde você for
 Chamadas perfeitas com a tecnologia 

Dual-Mic
 Google Assistente e Amazon Alexa
 Ouça o mesmo som que seus DJs 

favoritos

Som de qualidade profissional, que leva o palco até você.
Reprodução precisa, para você não perder nenhum detalhe. Graves potentes, para você 

sentir da cabeça aos pés. Basta apertar um botão. As equalizações de DJ farão você se 

sentir como se estivesse na cabine de um DJ. Inspirados por artistas profissionais, os 

fones JBL CLUB 700BT produzem som de alta resolução, para você deixar se envolver pelo 

trabalho de seus músicos favoritos. Com design on-ear confortável, tecnologias Ambient 

Aware e TalkThru mais Google Assistente e Alexa pré-instalados, a festa não para nunca.

CLUB700BT
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Conteúdo da caixa:
CLUB 700BT
Cabo Aux com controle remoto e microfone
Cabo de carregamento USB-C
Bolsa
1 × Cartão de Garantia e Advertência, Manual, 
Ficha de Segurança e Termos de uso do Google

Especificações técnicas:
	Alto-falante: Drivers dinâmicos de 40 mm
	Resposta de frequência (passiva): 

16 Hz a 40 kHz
	Resposta de frequência (ativa): 

16 Hz a 22 kHz
	Sensibilidade: 100 dB NPS a 1 kHz / 1 mW
	NPS máximo: 93 dB
	Potência de entrada máxima (passiva): 

1000 mW
	Sensibilidade do microfone: 

-24 dBV a 1 kHz/Pa
	Impedância: 32 Ohms
	Potência de transmissão Bluetooth: <4 dBm
	Modulação de transmissão Bluetooth: 

GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
	Frequência Bluetooth: 2,402 a 2,480 GHz
	Perfil e versão Bluetooth: A2DP 1.3, 

AVRCP 1.5 e HFP 1.6
	Versão Bluetooth: V5.0
	Tipo de bateria: Polímero e íon de lítio 

(3,7 V / 610 mAh)
	Alimentação de energia: 5 V / 1 A
	Tempo de carregamento: <2 horas
	Tempo de reprodução com BT ligado: 

50 horas
	Peso: 283 g

Características e benefícios
Você no centro da ação
Você não vai mais precisar de um assento na primeira fileira para ouvir o mesmo som que quem 
está lá. O áudio de alta resolução e a legendária sonoridade padrão JBL permitem ouvir todos os 
detalhes com total clareza. Deixe-se envolver pela música dos seus artistas favoritos, bem do jeito 
que ela foi criada.

Mais graves. Sempre à mão
Não é mais preciso mexer em configurações para acertar o som. Basta tocar no botão na concha 
direita para ativar o boost de graves e curtir sem parar.

50 horas de diversão. Sem parar.
Com 50 horas de bateria e Bluetooth, você passará bastante tempo sem se preocupar com a 
carga; aliás, você terá que descansar antes dos fones.

Design on-ear confortável
Os fones JBL CLUB 700BT foram criados para você deixar se envolver pela música. As conchas 
acolchoadas são tão confortáveis que você esquecerá que está usando.

O ambiente sob seu controle
Fique atento ao seu redor. Com as tecnologias Ambient Aware e TalkThru, você está sempre no 
controle, em segurança, e pode conversar sem precisar tirar os fones.

A música vai aonde você for
Os fones JBL CLUB 700BT vão com você aonde você for. Dobráveis e portáteis, os fones vão com 
você aonde quer que você vá, faça chuva ou faça sol, e cabem discretamente na bolsa.

Chamadas perfeitas com a tecnologia Dual-Mic
O JBL CLUB 700BT possui tecnologia Dual-Mic, que cancela o ruído ambiente durante chamadas. 
Assim você poderá atender ao telefone até em lugares barulhentos. Sem fios, com Bluetooth 5.0 e 
chamadas sem as mãos, os fones CLUB 700BT viajam com você aonde você for.

Google Assistente e Amazon Alexa
Envie mensagens de texto, ouça sua música favorita ou verifique a previsão de tempo — sem tocar 
no telefone. Você faz tudo isso e muito mais com o Google Assistente e o Amazon Alexa, que são 
disponibilizados através do aplicativo My JBL Headphones. Basta tocar na concha esquerda.

Ouça o mesmo som que seus DJs favoritos
A JBL trabalhou com alguns dos melhores DJs do mundo e capturou o som dos estúdios de 
gravação para você ouvir a música de que gosta exatamente como eles. Basta tocar no botão 
STAGE+ do aplicativo My JBL Headphones para escolher a configuração de um dos DJs.
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