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Robust ljud i fjäderlätt förpackning. 

Tack vare den expertis som förvärvats genom att man byggt några av världens bästa 

högtalare har JBL:s ingenjörer skapat lätta och bekväma hörlurar som levererar det klassiska 

JBL-ljudet. T200:s 9 mm-element har hög känslighet, utökad frekvensåtergivning och djup, 

kraftfull PureBass-prestanda. Därför hör du sanningen från din favoritmusik. Och eftersom vi 

vet att hörlurar, precis som musiken du lyssnar på, är en förlängning av din personliga stil, 

tillverkas JBL T200A av kvalitetsmaterial, levereras med en praktisk förvaringspåse och 3 par 

silikontoppar för komfort och bekvämlighet. Dessutom har de en mikrofon på sladden, så att 

du kan hantera ditt ljud och dina samtal utan att behöva ta av dig hörlurarna.



JBL:s signaturljud
JBL-element ger exakt, kraftfullt PureBass-ljud för en utomordentlig ljudupplevelse.

Bekvämlighet på språng
En mjuk påse gör det enkelt att förvara hörlurarna när du inte använder dem och bära med dig dem 
vart du än ska.

Lätta, bekväma och tillverkade med omsorg
När du kan njuta av en bekväm ljudupplevelse under längre perioder innebär det att du kan ta med 
dig din musik var du än är. Kvalitetsmaterialen gör dem tåliga och trevliga att titta på.

Universell enknappsfjärrkontroll med mikrofon
Besvara och hantera dina samtal enkelt med en knapptryckning. Kompatibla med Android- och iOS-
enheter.
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Detta finns i lådan
1 par JBL T200A-hörlurar
3 par örontoppar (S, M, L) 
1 garanti- och säkerhetskort
1 påse

Tekniska specifikationer
Elementstorlek: 9 mm
Frekvensområde: 20 Hz–22 kHz
Impedans: 16Ω
Elementkänslighet: 95 dB
Maximal SPL: 10 mW
Nominell ingångseffekt: 4 mW
Kabellängd: 1,3 m
Kontakt: 3,5 mm
Vikt (g): 18

In-ear-stereohörlurar


