Trådløse on-ear hovedtelefoner til børn

Legendarisk lyd til små ører.

Funktioner

De trådløse JBL Jr310BT hovedtelefoner er sikre, lette og børnevenlige. De leverer op til

JBL Safe Sound

30 timers legendarisk JBL-lyd og festlig stil til de yngste musikfans. Hovedtelefonerne er

Virker med Bluetooth

designet til aldrig at overstige 85 dB for at beskytte hørelsen, og de børnevenlige knapper

Indbygget mikrofon

er nemme at betjene. Børnene får en komfortabel lytteoplevelse takket være den ekstra blødt

30 timers batteritid

polstrede hovedbøjle og de bløde, velsiddende ørepuder. Alle hovedtelefoner er forskellige, da

Nem betjening

JBL Jr310BT kan tilpasses med de medfølgende genanvendelige klistermærker, som gør dem

Komfortabel pasform

endnu sjovere!

Ultra-bærbare
 Gør dem personlige – med
JBL-klistermærker

Trådløse on-ear hovedtelefoner til børn

Funktioner og fordele

Tekniske speciﬁkationer:

JBL Safe Sound
Den legendariske JBL-lyd er her tilpasset, så lydstyrken aldrig overstiger 85 dB. Derfor er
hovedtelefonerne sikre for selv de yngste musikfans.
Virker med Bluetooth
Trådløs forbindelse op til 15 meter betyder, at du ikke skal bekymre dig om ledninger.
Indbygget mikrofon
Hjælp dine børn med at holde forbindelsen til verden med den indbyggede mikrofon. De kan
nemt snakke med venner og familie - eller læreren i klasseværelset.
30 timers batteritid
30 timers batteritid og lynopladning med brugervenlig USB type C. Og du får en superhurtig
opfyldning med 2 timers batteritid med bare 10 minutters opladning.
Nem betjening
Enkle knapper gør betjeningen nem og sikker for børn.
Komfortabel pasform
Blød polstret hovedbøjle og ørepuder sikrer en fjerlet pasform.
Ultra-bærbare
Det kompakte og foldbare design gør musikken ekstra bærbar.
 ør dem personlige – med JBL-klistermærker
G
Børnene kan gøre hovedtelefonerne personlige med de medfølgende klistermærker.

Hvad er der i æsken:

Enhedsstørrelse: 32 mm (1,25") dynamisk
enhed
Strømforsyning: 5,0V 1,0 mA
Vægt: 115 g
Batteritype: Litium-ion-polymer
(400 mAH, 3,7V)
Opladningstid: <2 timer fra helt afladet
Musikafspilningstid med Bluetooth tændt:
30 timer
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 32 ohm
Følsomhed: 90 dB SPL ved 1 kHz 1 mW
Maksimal SPL: 80 dB
Mikrofonfølsomhed: -40 ± 3 dBV ved 1kHz / Pa
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,
AVRCP V1.5, HFP V1.6
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt: < 4 dbm
Bluetooth-sendermodulation: GFSK,
π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimal brugstemperatur: 45 °C

1 x JR 310BT-hovedtelefoner
1 x USB-opladningskabel
1 x sæt klistermærker
1 x lynguide
1 x garantikort
1 x advarselsdatablad
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