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 Den berømte JBL-lyd med PureBass-

ydelse

“Bag øret” sports-hovedtelefoner med Twistlock™-teknologi specielt 
udviklet til kvinder.

Få musik til træningen med svedsikre “bag øret” sports-hovedtelefoner, der er designet til 

kvinders ører. Twistlock®-teknologien og den komfortable Flexsoft®-pasform garanterer, at 

JBL® Focus™ 300 For Women ikke gør ondt eller falder ud. Lyden fra omgivelserne lukkes 

ind, så du kan høre, hvad der sker omkring dig. De eksklusive QuikClik™ sammenfiltringsfri 

magneter letter brug og opbevaring. Ledningens mikrofon lader dig styre musik og 

opkald med et tryk og virker med de fleste smartphones. Focus 300 For Women fås i 

specialstørrelser til mindre ører og findes i flere friske farver. De bliver siddende på plads 

hele vejen, uanset hvor hårdt du træner, og hvor meget du sveder. Små og storartede.

Sports-øretelefoner med mikrofon/fjernbetjening

Focus™ 300 For Women
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Hvad er der i æsken:
1 par JBL® Focus™ 300 For Women-
sportshovedtelefoner

1 sportsetui

2 størrelser adaptere

Generelle specifikationer

	 Tilgængelige farver: Aqua

Lydspecifikationer

	 Frekvensområde 20 Hz-20 kHz

Højttalerspecifikationer

	 Enhed 12,2 mm

Funktioner og fordele 

Svedsikre
JBL® Focus™ 300 er udviklet til træning under alle forhold og kan holde til regn, vand og sved.

Twistlock™-teknologi
Vores patenterede Twistlock™-teknologi sørger for, at disse hovedtelefoner sidder sikkert og aldrig 
falder ud selv under de mest krævende fysiske aktiviteter.

Flexsoft™ 
Disse hovedtelefoner gør med garanti aldrig ondt. De er lavet af ultrablød, fleksibel silikone, som 
sikrer langvarig ergonomisk komfort.

Omgivelsesfølsomme
Ergonomisk designet til at tillade lyd udefra, så du er opmærksom på omgivelserne under aktiv 
brug.

QuikClik®  sammenfiltringsfri magneter 
Takket være Quik Clik sammenfiltringsfri magneter er dine sports-hovedtelefoner altid klar til brug 
og opbevaring.

Mikrofon med musik- og nummerstyring
Det sved- og vandafvisende 1-knaps mikrofonsystem giver et nyt niveau af komfort for 
multitaskeren. Med et klik på en knap kan du styre telefonopkald og musiknumre uden at holde 
pause fra træningen. Kompatibel med de fleste smartphones.

Den berømte JBL-lyd med PureBass-ydelse
I mere end 70 år har JBL skabt den nøjagtige, naturligt artikulerede lyd, man finder i biografer, på 
scener og i pladestudier over hele verden.
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