
Funktioner
 JBL Safe Sound

 Bluetooth-kompatibel

 Utformade för barn

 12 timmars batteritid

 Enkel styrning

 Bekväm passform

 Ultra-bärbara

 Gör dem personliga med klistermärken

Unga rockare förenas.

Säkra, lätta och storleksanpassade hörlurar för barn. De trådlösa JBL JR300BT ger upp 

till 12 timmars legendariskt JBL-ljud och är roliga även för de yngsta musikälskarna. 

Hörlurarna är utformade så att de garanterar att volymen alltid är under 85 dB och de enkla 

knapparna kan användas utan hjälp. Barnen kan lyssna bekvämt med specialdesignade 

mjuka vadderade öronkuddar med en fjäderlätt passform. Barnen kommer också att tycka 

det är kul att göra hörlurarna personliga med klistermärkena som ingår.

Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

JR300BT
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Detta finns i lådan:
1 par JR300BT-hörlurar

1 USB-laddningskabel

Snabbguide

Garantikort

Varningskort

Tekniska specifikationer:
  Dynamiskt element: 32 mm

 Frekvensåtergivning: 20 Hz till 20 kHz

 Speltid: 12 timmar

 Vikt: 113 g

Funktioner och fördelar 
JBL Safe Sound
JBL:s legendariska ljud som är utformat för att alltid begränsa volymen under 85 dB vilket gör dem 
säkra även för de yngsta musikälskarna.

Bluetooth-kompatibel
Barnen kommer att gilla ha en trådlös anslutning på upp till 15 meter och enkla kontrollknappar 
som vuxna inte behöver hjälpa till med.

Utformade för barn
Specialdesignade öronkuddar och huvudband med coola färger.

12 timmars batteritid
12 timmars batteritid och snabb uppladdning (1 timmes batteritid med 10 minuters laddning)

Enkel styrning
De barnvänliga kontrollknapparna gör det enkelt och tryggt för barn att använda.

Bekväm passform
Specialdesignade mjuka vadderade öronkuddar för en fjäderlätt passform.

Ultra-bärbara
Kompakt, hopfällbar design som gör musiken väldigt bärbar.

Gör dem personliga med klistermärken
Barnen kan anpassa hörlurarna med  klistermärkena som ingår.
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