Trådløse hovedtelefoner

Lyd som bevæger dig, når du bevæger dig.

Funktioner

De trådløse JBL E45BT hovedtelefoner leverer JBL Signature-lyd direkte til dine ører. E45BT

JBL Signature Sound

er et af vores mest fleksible produkter nogensinde med op til 16 timers batteritid, en

Op til 16 timers batteritid

innovativ og stilfuld stof-hovedbøjle og ergonomisk design. Underholdningen bliver ved og

To timers opladningstid

ved, uanset om du arbejder, rejser eller går tur i byen. Du kan let skifte mellem musikken fra

Skift problemfrit mellem enheder

din bærbare enhed og et opkald fra din telefon, så du aldrig mister et opkald. I kraft af det

Bekvem og velsiddende stof-hovedbøjle

slanke design, de mange farver og gevinsten ved det aftagelige kabel med fjernbetjening

Betjening på ørekopperne

og mikrofon, får du svært ved at undvære dine E45BT hovedtelefoner. De sætter kulør på

Snofrit stof-kabel

hele din dag.

Universel fjernbetjening med mikrofon
med én knap
Forbedret ergonomisk design

Trådløse hovedtelefoner

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

JBL Signature Sound
JBL Signature-lyden leveres af kraftfulde 40 mm enheder i et slankt og stilfuldt design.

1 par E45BT hovedtelefoner

Op til 16 timers batteritid
Nyd en hel dag eller mere med trådløs lyd – uden at sætte dine hovedtelefoner til opladning.

1 kabel til opladning

To timers opladningstid
Med bare to timers opladning får du strøm nok til 16 timers afspilning.

Garantikort

Skift problemfrit mellem enheder
Skift problemfrit fra musik på din bærbare enhed til et opkald fra din telefon, så du aldrig mister et
opkald.

1 aftageligt kabel
Advarselskort
Sikkerhedsark
Kvikstart-guide

Tekniske specifikationer:

Bekvem og velsiddende stof-hovedbøjle
Den komfortable og stilfulde hovedbøjle af stof matcher hovedtelefonernes slanke design.

Stik: 3,5 mm (1/8") stereo mini-jack

Betjening på ørekopperne
I trådløs tilstand giver knapperne på ørekoppen nem kontrol med musik og opkald.

Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz

Snofrit stof-kabel
Takket være det innovative snofrie kabeldesign, hvor stikket er vinklet i forhold til kablet, skal du
ikke længere bruge tid på at rede kablet ud.

Dynamisk enhed: 40 mm
Impedans: 32 Ω
Batteritid: Op til 16 timer
BT-type: 4.1

Universel fjernbetjening med mikrofon med én knap
Når du bruger det medfølgende kabel, der virker med de fleste smartphones, kan du nemt styre
musikken og foretage håndfrie opkald.
Forbedret ergonomisk design
De komfortable ørepuder sikrer, at dine hovedtelefoner forbliver på plads mens du nyder musikken
– også når du er på farten.
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