JR300BT

Trådløse on-ear hovedtelefoner til børn

Young rockers unite!

Funktioner

De trådløse JBL JR300BT hovedtelefoner er sikre, lette og børnevenlige. De leverer op til 12

JBL Safe Sound

timers legendarisk JBL-lyd - og festlig stil til de yngste musikfans. For at beskytte hørelsen

Virker med Bluetooth

er hovedtelefonerne konstrueret sådan, at lydstyrken altid er under 85 dB. Betjeningen

Designet til børn

klares let - helt uden voksenhjælp. Børnene får en skøn lytteoplevelse med den ekstra blød-

12 timers batteritid

polstrede hovedbøjle og de fjerlette og velsiddende ørepuder. Ungerne vil elske muligheden

Nem betjening

for at gøre hovedtelefonerne personlige med de medfølgende klistermærker.

Komfortabel pasform
Ultra-bærbar
Gør dem personlige

JR300BT

Trådløse on-ear hovedtelefoner til børn

KLISTERMÆRKESÆT MEDFØLGER

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

JBL Safe Sound
Den legendariske JBL-lyd er her tilpasset, så lydstyrken aldrig overstiger 85 dB. Derfor er
hovedtelefonerne sikre for selv de yngste musikfans.

1 par JR300BT-hovedtelefoner
1 USB-opladningskabel
Kvikstart-guide
Garantibevis
Advarselsdatablad

Virker med Bluetooth
Børnene får glæde af den trådløse forbindelse med op til 15 meters rækkevidde, og betjeningen
glider så let, at der ikke bliver brug for voksenhjælp.

Tekniske speciﬁkationer:

Designet til børn
Specialdesignede ørepuder og hovedbøjle i seje farver.
12 timers batteritid
12 timers batteritid og hurtig opladning (få 1 times spilletid med blot 10 minutters opladning)
Nem betjening
Enkle knapper gør betjeningen nem og sikker for børn.

	Dynamisk enhed: 32 mm
	
Frekvensområde: 20 Hz-20 kHz
	
Spilletid: 12 timer
	
Vægt: 113 g

Komfortabel pasform
Blødt polstret hovedbøjle og ørepuder sikrer en fjerlet pasform.
Ultra-bærbar
Det kompakte, foldbare design gør musikken ekstra bærbar.
Gør dem personlige
Børnene kan gøre hovedtelefonerne helt personlige med de medfølgende klistermærker.
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