
Funktioner 
  JBL’s berømte lyd 

  Mikrofon med etknaps-fjernbetjening 

  Materialer af høj kvalitet

  Højtydende 9 mm enheder

T280A
Øretelefoner med højtydende enheder

Skabt til din musik.

JBL har brugt erfaringen fra konstruktionen af nogle af verdens fi neste højttalere til at skabe 

JBL T280A – en let og komfortabel øretelefon med den berømte JBL-lyd. PureBass sikrer 

bundsolide rytmer, mens du kan glæde dig over kvalitetsmaterialer som robust aluminium 

på kabinetterne, silikoneørespidser og et fl adt, fi ltrefrit kabel. Den indbyggede mikrofon 

med etknaps-fjernbetjening giver fantastisk tydelige opkald, mens de kraftfulde 9 mm 

enheder leverer et velbalanceret output, som gør JBL T280A til indbegrebet af førsteklasses

lyd – lige i øret. God lyd og god stil er to sider af samme sag, og derfor leveres JBL T280A i sort,

sølv og guld med JBL’s logoer fi nt lasergraveret på ørestykkerne.
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T280A
Øretelefoner med højtydende enheder

JBL’s berømte lyd 
I over 60 år har JBL udviklet den præcise og naturligt artikulerede lyd, du fi nder i biografer, på 

spillesteder og i lydstudier verden over. Den legendariske JBL-lyd er nu tilgængelig overalt, hvor du 

ønsker det.

Mikrofon med etknaps-fjernbetjening 
Mikrofonens etknaps-fjernbetjening giver nem kontrol med mobiltelefonen, så du hurtigt kan besvare 

et opkald. Hvis du da nænner at afbryde musikken.

Materialer af høj kvalitet
Vi ved, at fl ot design er lige så vigtigt som fl ot lyd. Derfor er JBL T280A øretelefonerne pakket 

gedigent ind i aluminium med silikoneørespidser og et robust, fi ltrefrit kabel.

Højtydende 9 mm enheder
De små men kraftfulde enheder spiller klart og præcist, så du får en forbløffende lydoplevelse.

Bassen er ren, dyb og nøjagtig – den legendariske JBL-lyd.

Hvad er der i æsken
Øretelefoner med etknaps-fjernbetjening / 
mikrofon

3 størrelser ørespidser (S, M, L)

Blød bæretaske

Garanti / advarselsnotits om akustik

Tekniske specifi kationer
Enhedsstørrelse: 9 mm

Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz

Enhedsimpedans: 16 ohm

Kabellængde: 1,1 m

Filtrefrit fl adt kabel
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