
Byt upp dig till JBL-ljud i in-ear-hörlurar med utökat frekvensomfång, 
bekväm passform och funktioner för surfplatta och smartmobil så att 
du kan vara uppkopplad och i farten.
JBL inser helt och fullt behovet av kvalitetsljud och har designat denna djärva, nya 
profi l för dagens livsstilar i full fart. In-ear-hörlurarna JBL Synchros E10 är anpassade 
för surfplattor och smartmobiler och öppnar dörren till ett fullt spektrum av ljud i JBL-
kvalitet tack vare PureBass och 8 mm-element. Från grundläggande egenskaper som 
säker, bekväm passform, konstruktion med låg vikt, avancerad design – det fi nns många 
olika färger att välja på – till en smart enknapps fjärrkontroll/mikrofon på kabeln och större 
frekvensomfång. Du får högre prestanda än du någonsin kunnat förvänta dig. En extra 
bonus är ett lätt resefodral, där din E10 kan ligga tryggt och säkert, vilket understryker 
hur bärbara hörlurarna är. Varför neka dig bästa möjliga ljud när det fi nns prisvärda in-ear-
hörlurar som så tydligt visar din goda smak?

Funktioner i korthet
 Hela spektrat av ljud i JBL-kvalitet med  

 PureBass och 8-mm premiumelement

 Anpassad för smartmobil och surfplatta  
 tack vare enknapps universalfjärrkontroll  
 och mikrofon på kabeln

 Lättviktskonstruktion och vinklade öronrör  
 med öronsnäckor i olika storlekar för exakt,  
 välsittande och bekväm passform 

 Förbättrad estetik och design i fyra livfulla  
 färgalternativ

 Inklusive plastfodral i låg vikt för enkel  
 förvaring och säker förvaring
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Hela spektrat av ljud i JBL-kvalitet med PureBass och 8-mm premiumelement
Upplev ett dynamiskt fullregister från 8-mm premiumhögtalarelement med PureBass som ger en 
legendarisk ljudupplevelse.

Anpassad för smartmobil och surfplatta med enknapps universalfjärrkontroll och mikrofon 
på kabeln
Det spelar ingen roll vilken enhet du använder, du får ett klart och tydligt ljud och bästa möjliga 
bekvämlighet. Du har full koll – från smartmobil och surfplatta – med enknapps fjärrkontroll/
mikrofon.

Lättviktskonstruktion och vinklade öronrör med öronsnäckor i olika storlekar för exakt, 
välsittande och bekväm passform
E10 har tunn profi l och platt lättviktskabel. Dess unika vinklade öronrör och öronsnäckorna i fl era 
storlekar ger optimal passform som dämpar oväsen utifrån och ger ett bättre ljud.

Förbättrad estetik och design i fyra livfulla färgalternativ
Att låta bra är lika viktigt som att se bra ut och den totala känslan av E10:s design med coola 
färger och noggranna detaljer passar just din stil.

Plastfodral i låg vikt för enkel förvaring och säker förvaring 
Att ta med sig ljud i hög kvalitet är enkelt med JBL. Och tack vare det lätta resefodralet är det lika 
smidigt med E10-hörlurarna.
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HARMAN International Industries, Incorporated, registrerat i USA och/eller andra länder. Funktioner, specifi kationer 
och utseende kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Vad fi nns i lådan?
1 JBL Synchros E10 in-ear-hörlurar med 
enknapps fjärrkontroll/mikrofon
1 resefodral med låg vikt
1 säkerhetsblad
1 Snabbguide
3 par öronsnäckor i silikon (S, M, L)    

Specifi kationer:
 Element: 8 mm
 Frekvensomfång: 10 Hz – 22 kHz 
 Impedans: 32 ohm
 Max SPL: 105 dB vid 5 mW
 Ineffekt: 5 mW
 Anslutning: 3,5-mm minijack
 Kabellängd: 1,2 m
 Vikt: 0,01 kg
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