
Forbered dig på JBL’s kvalitets-lyd i en in-ear hovedtelefon med øget 
frekvensrespons og komfortabel pasform. Skabt til at fungere med din 
smartphone eller tablet, så du både er mobil og forbundet.

JBL forstår behovet for kvalitetslyd overalt og har derfor designet denne hovedtelefon 
til det aktive liv på farten. JBL Synchros E10 in-ear virker fint med din tablet eller 
smartphone. Den åbner døren til fuldspektret JBL-lyd med PureBass-ydelse og 8 mm 
dynamiske enheder. Du nyder godt af den komfortable pasform og det lette design, der 
fås i flere farver. Fjernbetjeningen med indbygget mikrofon sidder som en praktisk knap 
på kablet, og det udvidede frekvensområde giver bedre lyd, end man skulle tro muligt. 
Der medfølger et smart etui til sikker opbevaring af din E10. Hvorfor snyde sig selv 
for den bedst mulige lyd, når den kan fås i en prisgunstig in-ear hovedtelefon med et 
design, der udstråler god smag.

Overblik over funktionerne:

 Fuldspektret JBL-kvalitetslyd med 
 PureBass og 8 mm dynamiske enheder i 
 premiumkvalitet

 Smartphone- og tablet-venligt design med 
 universel fjernbetjening/mikrofon i en 
 enkelt knap

 Let konstruktion med vinklede ørepropper 
 i flere størrelser sikrer en tæt og komfortabel 
 pasform 

 Forbedret design med fire friske farve 
 muligheder

 Der medfølger et let plast-etui til nem 
 opbevaring og sikker transport

SYNCHROS E10
In-ear hovedtelefon med fuldspektret JBL-lyd og avanceret design
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In-ear hovedtelefon med fuldspektret JBL-lyd og avanceret design
SYNCHROS E10

Fuldspektret JBL-lyd med PureBass og 8 mm dynamiske enheder i premiumkvalitet
Oplev hele det dynamiske frekvensområde fra 8 mm dynamiske enheder i premiumkvalitet med 
PureBass, som giver en legendarisk lydoplevelse.

Smartphone- og tablet-venligt design med universel fjernbetjening / mikrofon i en enkelt knap
Her får du klar lyd uden besvær. Du styrer din mobiltelefon eller tablet med et tryk på fjernbetjeningen, 
der sidder med mikrofonen i en enkelt knap.

Let konstruktion med vinklede ørepropper i flere størrelser sikrer en tæt, sikker og behagelig 
pasform
Det slanke design med flade kabler ender i et par unikt vinklede ørepropper i flere størrelser, som giver 
optimal komfort og lukker støjen ude, så du får en bedre lytteoplevelse.

Forbedret design med fire friske farve-muligheder
Det smarte udseende med friske farver og fine detaljer er din garant for god stil og optimal ejerglæde.

Leveres med et let plastetui til nem opbevaring og sikker transport 
Med JBL kan du virkelig tage kvalitetslyden med dig på farten.

Hvad er der i æsken?
1 JBL Synchros E10 in-ear hovedtelefon med 
fjernbetjening/mikrofon i 1 knap

1 let etui

1 sikkerhedsark

1 Lynguide

3 sæt silikoneørepropper (S, M, L)

Tekniske specifikationer:
 Enhed: 8 mm

 Frekvensområde: 10Hz - 22kHz

 Impedans: 32 ohm

 Max SPL: 105dB @ 5mW

 Opgivet  power-input: 5mW

 Forbindelse: 3.5mm jack

 Kabellængde: 1,2 m

 Vægt: 10 g.


