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Legendariskt ljud för de minsta öronen.
JBL Jr310 är säkra, lätta och storleksanpassade hörlurar för de yngsta musikälskarna, särskilt 

tillverkade för att på ett säkert sätt roa och leverera JBL:s legendariska ljud. Genom sin 

konstruktion ger hörlurarna aldrig en ljudnivå över 85 dB och de har en trasselfri kabel med 

mikrofon och fjärrkontroll. Barnen kan lyssna bekvämt med specialformad vadderad huvudbygel 

och öronkuddar för mjuk passform. Varje par hörlurar blir unikt eftersom JBL Jr310 kan förses 

med de medföljande återanvändbara klistermärkena så att det blir ännu roligare!
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Detta finns i lådan:
1 par Jr310-hörlurar
Garantikort
Varningskort

Tekniska specifikationer:
	Dynamiskt element: 32 mm
	Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz
	Impedans: 32 ohm
	Känslighet: 80 dB SPL vid 1 kHz och 1 mW
	Max SPL: 80 dB
	Mikrofonens känslighet: -40 ±3 dBV vid 

1 kHz/Pa
	Kontakt: 3,5 mm audio
	Högsta användningstemperatur: 45 °C
	Vikt: 105 g

Funktioner och fördelar 
JBL Safe Sound (<85 dB)
JBL:s legendariska ljud med en ljudnivå som aldrig överstiger 85 dB, vilket gör dem säkra även 
för de yngsta musikälskarna.

Utformade för barn
Specialdesignade öronkuddar och huvudband med coola färger.

Inbyggd mikrofon
Hjälp dina barn att hålla kontakt med världen med den inbyggda mikrofonen. De kan enkelt 
prata med vänner och familj under raster, eller med sin lärare på lektionen.

Bekväm passform
Specialutformade mjuka vadderade öronkuddar för en fjäderlätt passform på små huvuden.

Ultra-bärbara
Kompakt, hopfällbar design med platt kabel på en sida och mikrofon och fjärrkontroll som gör 
musiken bärbar. 

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