
Funktioner
 JBL Pure Bass-lyd

 6 timers batterilevetid/oplades på 2 timer

 Magnetisk kabelhåndtering

 3-knaps fjernbetjening med mikrofon

En tag-med-løsning, der lyder fremragende.

Med JBL T110BT får du JBL Pure Bass-lyden i en trådløs løsning, der er nem at tage med 

og bruge til daglig. Desuden får du mulighed for at foretage eller besvare opkald håndfrit og 

6 timers batterilevetid. Forestil dig et par hovedtelefoner, der oplades på bare 2 timer, fås i 

4 friske farver, har et fladt, sammenfiltringsfrit kabel og vejer så lidt, at de er behagelige at 

bruge flere timer i træk. Kombinationen af magnetisk kabelhåndtering, så hovedtelefonerne 

ikke dingler løst, når de ikke bruges, det filtringsfri kabel og komforten fra det ergonomiske 

øreprop- og nakkebøjledesign gør JBL T110BT til en uundværlig del af din hverdag som 

musikelsker.

Trådløse øretelefoner
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Hvad er der i æsken:
1 par T110BT-hovedtelefoner
3 størrelser ørepropper (S, M, L)
Opladningskabel
Advarselsdatablad
Garantibevis
Sikkerhedsblad
Kvikstartguide

Tekniske specifikationer:
	Enheds-størrelse: 8,6 mm

	Dynamisk frekvensområde: 20 Hz-20 kHz

	Følsomhed: 96 dB SPL/1 mw

	Følsomhed: 96 dB SPL 1 kHz

	Følsomhed: 96 dB SPL/1 m@1 kHz dB v/pa: 
-21

	Impedans: 16 Ω

	Bluetooth-sendereffekt: 0~4 dBm

	Bluetooth-sendermodulation: GFSK, DQPSK, 
8-DPSK

	Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz-2,48 GHz

	Bluetooth-profiler: HFP v1.5, HSP v1.2, 
A2DP v1.2, AVRCP v1.5

	Bluetooth-version: V4.0

	Batteritype: GSP051230 01

	Batteritype: Polymer-li-ion-batteri 
(3,7 V, 120 mAh)

	Opladningstid: < 2 timer

	Musikspilletid med BT aktiveret: > 6 timer

	Taletid med BT aktiveret: > 6 timer

	Vægt (g): 16,2 g

Funktioner og fordele  

JBL Pure Bass-lyd

I over 70 år har JBL skabt den præcise, imponerende lyd, man finder på de store spillesteder rundt 
om i verden. Disse hovedtelefoner gengiver den samme JBL-lyd med en bas, der er både dyb og 
kraftig.

6 timers batterilevetid/oplades på 2 timer

Indbygget batteri med micro USB-opladning giver 6 timers afspilningstid med hurtig opladning på 
blot 2 timer.

Magnetisk kabelhåndtering

Sørger for, at hovedtelefonerne bliver på deres plads omkring halsen uden at blive sammenfiltret, 
når de ikke er i brug.

3-knaps fjernbetjening med mikrofon

Foretag trådløse opkald, og hold styr på din musik uden at bruge hænderne.

Trådløse øretelefoner


