
JBL E55BT Quincy Edition 

 
Design  i własny styl 
Słuchawki JBL E55BT Quincy Edition są polecane i dopracowane przez 
legendarnego producenta muzycznego Quincy Jonesa, który dodał swój 
osobisty akcent do znanego na całym świecie dźwięku JBL. Słuchawki 
zostały zaprojektowane z dbałością o detale,mają ciemno-szary schemat 
kolorów ze złotymi akcentami, takimi jak logo Quincy Jones na każdym 
nauszniku. 
W przypadku słuchawek  JBL E55BT wygląd ma wyjątkowe znaczenie, 
przyciągają one wzrok, gdyż materiały zostały dobrane z wielką 
starannością. JBL dopracował szczegóły jeśli chodzi o dobór  i zestawienie 
materiałów. Słuchawki JBL E55BT dzięki miękkiej skórzanej opasce i 
dopasowanym poduszkom nausznym zapewniają wygodę i przyjemność z 
odsłuchiwanej muzyki.  
 

Odpowiednia jakość dźwięku  
 
Słuchawki JBL E55BT Quincy Edition zostały skonstruowane idealnie pod 
względem uwydatniania basu. Każdy wyprowadzony dźwięk jest wyraźny. 
Słuchawki posiadają tłumienie szumów. Dźwięk emitowany jest przez 50 
mm głośniki umieszczone w smukłej i stylowej konstrukcji. 

Bezprzewodowe rozwiązanie 

Ważnym atutem słuchawek JBL E55BT Quincy Edition  jest technologia 
Bluetooth. Słuchawki komunikują się ze smartfonem poprzez łączność 
bezprzewodową Bluetooth V4.o, dzięki czemu użytkownik może schować 
telefon do kieszeni i cieszyć się muzyką bez plątaniny przewodów. 
Słuchawki Quincy Edition mają standardowe połączenie z zasięgiem do 10 
metrów co sprawia, że ze słuchawek JBL E55BT można korzystać nawet 
gdy nie ma źródła dźwięku blisko, jest możliwość słuchania muzyki czy 
rozmów z przyjaciółmi swobodnie wykonując inne czynności.  
 
Niezawodna bateria  
Słuchawki JBL E55BT Quincy Edition zapewniają 20 godzin pracy na 
baterii, czyli więcej niż wiele innych słuchawek dostępnych na rynku. 
E55BT Quincy  wyposażone są w baterię litowo-jonową o parametrach 20 
Hz - 20 kHz i można je całkowicie naładować w ciągu dwóch godzin.  
 
Wielozadaniowość – nic trudnego 
 
Ze słuchawkami JBL wielozadaniowość jest  niezwykle łatwa, ponieważ 
słuchawki bezproblemowo przełączają się pomiędzy dwoma urządzeniami, 
dzięki czemu z łatwością można przejść do oglądania ulubionej listy 
odtwarzania lub oglądania filmu. Oprócz oferowanego podpisu 
dźwiękowego Quincy i własnego głosu, który prowadzi słuchacza przez 
różne funkcje słuchawek, słuchawki JBL są również wyposażone w 
odpinany, nieplączący się kabel i trwały, miękki pokrowiec. Na jednej 



słuchawce znajdują się elementy sterujące muzyką i mikrofon, co zapewnia 
wygodną kontrolę nad rozmowami i odsłuchem, a dołączony kabel z 
wtyczką kątową ma własny pilot. 
Bezprzewodowe słuchawki nauszne JBL E55BT Quincy Edition w swoim 
wyposażeniu posiadają, miękką saszetkę i kabel do ładowania.  
 
Mocne uderzenie od JBL 
 
E55BT Quincy Edition to  kolejne mocne uderzenie JBL-a, skupiające się 
przede wszystkim na obfitej, barwnej i ciepłej prezentacji. Słuchawki te 
oferują lepsze brzmienie,znacznie bardziej plastyczne. Warto sparować je ze 
smartfonem i przekonać się, co z tego wyniknie. Słuchawki JBL są z  
pewnością warte czasu i pieniędzy. 

 

 
 


