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 JBL Signature Sound med 
Pure Bass-prestanda

Behind-the-ear-sporthörlurar med Twistlock™-teknik specifikt anpassad 
för kvinnor.

Rocka loss med träningen med svettsäkra behind-the-ear-sporthörlurar som har anpassats 

särskilt för kvinnors öron. Twistlock®-teknik och skön Flexsoft®-passform garanterar att 

JBL® Focus™ 100 For Women inte gör ont eller ramlar ut, samtidigt som de gör det möjligt 

att höra vad som händer runt omkring dig. De är speciellt utformade för mindre öron och 

finns i fräcka färger. Focus 100 For Women hänger med oavsett hur många kilometer eller 

repetitioner du gör och oavsett hur mycket du svettas. Små och mäktiga lurar!

In-ear-sporthörlurar

Focus™ 100 For Women
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Detta finns i lådan:
1 par JBL® Focus™ 100-sporthörlurar For 
Women

Allmänna specifikationer

	 Tillgängliga färger: Aqua

Ljudspecifikationer:

	 Frekvensåtergivning 20 Hz – 20 kHz

Högtalarspecifikationer

	 Element 12,2 mm

Funktioner och fördelar 

Svettsäkra
JBL® Focus™ 100 är utvecklade för träning i alla väderförhållanden och tål regn, vatten och svett.

Twistlock™-teknik
Vår patenterade Twistlock™-teknik har en säker passform för att se till att hörlurarna aldrig ramlar 
ut, inte ens under riktigt hårda fysiska aktiviteter.

Flexsoft™ 
Gör garanterat aldrig ont, eftersom dessa hörlurar görs med ultramjukt flexibelt silikon för en 
långvarig ergonomisk komfort.

Koll på omgivningen
Ergonomiskt utformade för att släppa in ljud utifrån, så att du kan hålla koll på din omgivning när du 
är aktiv.

JBL Signature Sound med Pure Bass-prestanda
I 70 år har JBL arbetat med att ta fram det exakta, naturliga ljud som återfinns i lyxbiografer, arenor 
och inspelningsstudior över hela världen.

Focus™ 100 For Women
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