
JBL T300A
Denne hovedtelefon med et-knaps fjernbetjening og mikrofon fås i en række forskellige farver

Nyd den store og fyldige JBL-lyd.

JBL’s ingeniører har udnyttet deres ekspertise fra konstruktionen af nogle af verdens fi neste 

højttalere til at skabe en let og støjreducerende hovedtelefon med den kendte JBL-lyd. De 

dynamiske 40 mm enheder i T300A leverer høj følsomhed, udvidet frekvensområde og en 

PureBass ydelse, som er dyb, kraftfuld og præcis. Derfor hører du en troværdig gengivelse af 

din yndlingsmusik. Og fordi vi ved, at hovedtelefoner er en del af din personlige stil, leveres 

JBL T300A i forskellige farver og med et robust kabel, der sikrer problemfri nydelse. I tilgift til 

det justerbare, polstrede hovedbånd og de polstrede ørekopperfår du en indbygget mikrofon, 

så du kan besvare opkald uden at tage hovedtelefonen af.
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Den kendte JBL-lyd
JBL’s enheder leverer præcis og kraftfuld lyd, der sikrer en enestående lytteoplevelse.

Let konstruktion giver komfortabel lytning på farten
Nyd den behagelige lytteoplevelse – selv i længere tid ad gangen – og tag musikken med dig 
overalt.

Et-knaps fjernbetjening og mikrofon
Nem besvarelse af opkald - uden at tage hovedtelefonerne af.

Spændende farvekombinationer
Fantastisk lyd. Moderigtig stil.

Sammenfoldbare ørekopper med lukket bagside
Ørekopperne til JBL T300A kan foldes sammen, så hovedtelefonen bliver let at transportere og 
opbevare. Det lukkede bagsidedesign sikrer en privat lytteoplevelse.

JBL T300A

Hvad er der i æsken:

JBL T300A-hovedtelefoner

Blødt opbevaringsetui

Garanti- og sikkerhedsbemærkninger

Specifi kationer

Højtydende enheder: 40 mm

Frekvensområde: 20−22 kHz

Impedans: 32 ohm

Følsomhed: 112 dBSPL ved 1 kHz, 1 mW

Maks. effekt: 30 mW

Mikrofonfølsomhed: -42 dBPa/V ved 1 kHz

Kabel: 1,2 m (3,9 ft.) fl adt

Stik: 3,5 mm (1/8") guldbelagt
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