
SYNCHROS CHROME EDITION

Funktioner 
  Let stålhovedbånd og bløde læderørepuder

  Patenteret LiveStage™ DSP giver en mere 
levende lydoplevelse

  Strømforsynes med 2 AAA-batterier, der 
giver 20 timers præcisionslytning på farten 
med JBL LiveStage-teknologi

  Aftageligt kabeldesign med mikrofon og 
fjernbetjening med tre knapper til iOS og 
andre enheder medfølger

 Leveres i krom-design

En lyd, du kan være stolt af.
Her er en hovedtelefon som ingen anden på markedet i dag. JBL Synchros Chrome Edition 
er præcisionsfremstillet i et let, robust design, og lyden sender dine sanser ind i et helt nyt 
territorium. Disse hovedtelefoner er modelleret på samme måde som de JBL-lydsystemer, der 
anvendes i verdens mest prestigefulde natklubber. Her får du en afbalanceret lydoplevelse 
med forbløffende klarhed og dyb, kraftfuld bas. Den patenterede LiveStage™-signalbehandling 
forbedrer akustikken, så du får en mere levende lytteoplevelse. Og med et par AAA-batterier 
leverer LiveStage-teknologien op til 20 timers lytning uden at gå på kompromis med 
lydkvaliteten. Denne hovedtelefon leveres i et stærkt og dynamisk metal-design og fungerer 
både med iPhone og andre smartphones. JBL Synchros Chrome Edition er en trendsætter, der 
kombinerer kraftfuldt design i ærlige materialer med revolutionerende teknologi.

Aktiv omsluttende stereohovedtelefon



Let stålhovedbånd og læderørepuder
Hovedtelefoner med uovertruffen holdbarhed og stilfuld komfort.

Patenteret LiveStage™-signalbehandling sætter liv i lyden
JBL’s LiveStage™ digitale signalbehandling forbedrer hovedtelefonens lyd, så du får genskabt den 
oplevelse, der kendetegner en live-forestilling.

Den kendte JBL-lyd med PureBass-ydelse
Videnskabeligt udviklet akustik og en førsteklasses 50 mm enhed udgør hjertet i JBL PureBass-
ydelsen, som giver dig den baskraft og klarhed, du forventer fra verdens førende aktør inden for 
koncertlyd. Resultatet taler for sig selv: Den klare JBL-lyd over alle frekvenser og lydstyrker betyder, 
at du får glæde af selv de dybeste trommelyde – uden at gå på kompromis med nogen del af 
lydkvaliteten.

Strømforsynes med 2 AAA-batterier, der giver 20 timers præcisionslytning på farten med JBL 
LiveStage-teknologi.

Kompatibel med både iOS- og Android-enheder
Det aftagelige kabeldesign med treknaps-fjernbetjening og mikrofon til iOS – eller støtte for 
universalenheder – sikrer den nødvendige fleksibilitet, når du er på farten.

Nyt design     
JBL Synchros Chrome Edition leveres i et nyt design, der er lige så dynamisk og levende som din 
egen musiksmag.

Hvad er der i æsken:

  1 JBL Synchros Chrome Edition 
omsluttende stereohovedtelefon

  1 fjernbetjening/mikrofon med 
tre knapper til iOS-enheder eller 
fjernbetjening/mikrofon med tre 
knapper til universalenheder

  2 AAA-batterier
  Opbevaringsetui
  Lynstartguide

Tekniske specifikationer:

  Type: aktiv omsluttende 
stereohovedtelefon

  Førsteklasses 50 mm enhed
  Frekvensområde: 10 Hz – 22 kHz
  Maks. SPL: 117 dB ved 30 mW
  Nomineret effektinput: 30 mW
  Tilslutninger: 3,5 mm stik
  Mål (H x B x D): 178,5 mm x  

137,1 mm x 90 mm
  Vægt: 306,1 g (uden batteri)
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