
SYNCHROS CHROME EDITION

Funktioner
  Huvudband i lättviktsstål och mjuka 

öronkuddar i skinn

  Klassiskt JBL-ljud med PureBass

  Drivs av 2 AAA-batterier som ger  
20 hela timmars perfekt lyssnande med 
JBL LiveStage™ när du är på språng

  Löstagbar kabel med tre-knappars iOS- 
eller universal-fjärrkontroll och mikrofon

 Chrome-utförande

Ljud som är menat att synas i.
Vi presenterar batteridrivna hörlurar som saknar motstycke på dagens marknad.  
JBL Synchros Chrome Edition är precisionstillverkade i hållbar design med låg vikt och 
tar dina sinnen till platser de inte tidigare varit när du lyssnat på musik. Synchros Chrome 
Edition bygger på samma JBL-ljudsystem som används på världens mest välkända klubbar 
och ger en välbalanserad ljudupplevelse med klingande tydlighet och djup, kraftfull bas. Den 
egenutvecklade signalbehandlingstekniken LiveStage™ förstärker akustiken och skapar en mer 
naturlig lyssningsupplevelse och ett par AAA-batterier ger kraft så att du kan njuta av 20 timmars 
musik utan att göra avkall på ljudkvaliteten. Hörlurarna har en metallegering som ger dem ett 
djärvt och dynamisk utseende, och är kompatibla med iOS och andra smartphones. Kraftfull 
ny design som bygger på kvalitetsmaterial – fullproppad med revolutionerande teknologi – 
Synchros Chrome Edition är en given trendsättare in i minsta detalj.

Aktiva over-ear-stereohörlurar



Huvudband i lättviktsstål och öronkuddar i skinn
Hörlurar med kompromisslös hållbarhet och elegant utformning för lyssnarens komfort.

Egenutvecklad LiveStage™-signalbehandling ger en mer naturlig ljudupplevelse
JBL:s digitala signalbearbetning LiveStage™ förbättrar ljudbilden och återskapar känslan av att 
lyssna till liveframträdande.

Klassiskt JBL-ljud med PureBass
Vetenskapligt utformade akustiska öronkuddar och ett förstklassigt 50 mm-element är grunden i 
JBL PureBass och ger en pulserande bas med rå kraft och tydlighet – precis vad du förväntar dig av 
världsledaren inom konsertljud. Resultatet talar för sig själv: JBL-tydlighet vid alla frekvenser och på 
alla volymer, så att du kan njuta av de djupaste trumslagen utan att tappa minsta ljudkvalitet.

Drivs av 2 AAA-batterier som ger hela 20 timmars perfekt lyssnande med JBL LiveStage när du 
är på språng.

Kompatibla med både iOS- och Android-enheter
Löstagbar 3-knappars Apple- eller universalkabel med fjärrstyrning och mikrofon ingår och ger all 
flexibilitet du behöver för att lyssna på musik i farten.

Nytt utförande     
JBL Synchros Crome Edition har en ny finish som är lika djärv och dynamisk som din musiksmak.

Detta finns i lådan:

  1 par JBL S500 over-ear-
stereohörlurar

  1 3-knappars iOS- eller 
universalkabel med fjärrstyrning  
och mikrofon

  2 AAA-batterier
  Etui
  Snabbstartguide

Tekniska specifikationer:

  Typ: Batteridrivna over-ear-
stereohörlurar

  Förstklassigt 50-mm element
  Frekvensomfång: 10 Hz–22 kHz
  Max SPL: 117 dB @ 30 mW
  Klassad effekt in: 30 mW
  Anslutning: 3,5-mm kontakt
  Mått (H x B x D):  

178,5 x 137,1 x 90 mm
  Vikt: 306,1 g (utan batteri)
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