
Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Funktioner
 JBL:s säkra ljud
 Bluetooth-kompatibla
 Inbyggd mikrofon
 30 timmars batteritid
 Enkel kontroll
 Bekväm passform
 Ultra-bärbara
 Gör den personlig med JBL-klistermärken

Legendariskt ljud för små öron.
Säkra, lätta och storleksanpassade hörlurar för barn. De trådlösa JBL Jr310BT ger upp till  

30 timmars legendariskt JBL-ljud och är roliga för de yngsta musikälskarna. Hörlurarna är 

utformade för att aldrig överskrida 85 dB för att skydda hörseln, med kontroller som enkelt 

kan skötas av barnen. Barnen kan lyssna bekvämt med specialdesignade mjuka vadderade 

öronkuddar med en mjuk passform. Och alla hörlurar är olika eftersom JBL Jr310BT kan 

anpassas med de tillgängliga, återanvändbara klistermärkena för ännu roligare användning!
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Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 32 mm/1,25 tum dynamiskt 
	Strömförsörjning: 5,0 V 1,0 A
	Vikt: 115 g
	Batterityp: Litiumjonpolymer (400 mAh, 3,7 V)
	Laddningstid: <2 tim från helt urladdat
	Speltid med Bluetooth på: 30 timmar
	Frekvensåtergivning: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 32 ohm
	Känslighet: 90 dB SPL vid 1 kHz 1 mW
	Max SPL: 80 dB
	Mikrofonens känslighet: -40 ± 3 dBV vid 

1 kHz/Pa
	Bluetooth-version: 5
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.5,HFP V1.6
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,4 GHz–2,4835 GHz
	Bluetooth-sändarens effekt: <4 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Maximal driftstemperatur: 45 °C

Funktioner och fördelar 
JBL:s säkra ljud
JBL:s legendariska ljud som är utformat för att volymen aldrig ska överstiga 85 dB – hörlurar 
som är säkra även för de yngsta musikälskarna.

Bluetooth-kompatibla
En trådlös anslutning på upp till 15 meter innebär att det inte finns några sladdar att oroa sig för.  

Inbyggd mikrofon
Hjälp dina barn att hålla kontakten med världen med den inbyggda mikrofonen. De kan enkelt 
prata med vänner och familj på fritiden, eller med sin lärare under en utbildning.

30 timmars batteritid
30 timmars batteritid och snabbuppladdning via en lättanvänd USB typ C-sladd. 
Snabbladdningen ger 2 timmars batteritid med 10 minuters laddning.

Enkel kontroll
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 den personlig med JBL-klistermärken
Barnen kan anpassa hörlurarna med de klistermärken som ingår.

Detta finns i lådan:
1 x JR 310BT-hörlurar
1 USB-laddningskabel
1 x uppsättning klistermärken
1 x snabbguide
1 x garantikort
1 x varningskort
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