Lasten on-ear-kuulokkeet

Legendaarista äänentoistoa pienille korville.

Ominaisuudet

Turvalliset, kevyet ja lapsille mitoitetut JBL Jr310 -kuulokkeet on kehitetty varta vasten tuomaan

JBL Safe Sound (< 85 dB)

legendaarinen JBL-ääni pienimpienkin musiikin ystävien iloksi turvallisesti. Kuulokkeet on

Lapsille suunniteltu

suunniteltu niin, että äänenvoimakkuus pysyy kuulon suojelemiseksi varmasti aina alle 85 dB:n,

Sisäänrakennettu mikrofoni

ja niiden sotkeutumattomassa johdossa on mikrofoni ja kauko-ohjain. Erikoissuunniteltujen,

Mukava istuvuus

kevyesti istuvien ja pehmustettujen korvatyynyjen ansiosta lapset voivat kuunnella musiikkiaan

Helposti kannettava

mukavasti. Jokainen kuulokepari on erilainen, sillä mukana tulevilla uudelleenkäytettävillä

Tee siitä omasi – JBL-tarrasarja

tarroilla JBL Jr310 -kuulokkeita voi muokata omannäköiseksi niin paljon kuin haluaa.

Lasten on-ear-kuulokkeet

Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

JBL Safe Sound (< 85 dB)
JBL:n legendaarinen ääni on suunniteltu jäämään aina alle 85 dB:n, joten kuulokkeet ovat
turvalliset jopa pienimmille musiikin ystäville.
Lapsille suunniteltu
Erityisesti lapsille suunnitellut korvatyynyt ja pääpanta upeissa väreissä.
Sisäänrakennettu mikrofoni
Sisäänrakennetun mikrofonin ansiosta lapset pysyvät yhteydessä muihin. He voivat keskustella
helposti ystävien ja perheen kanssa vapaa-ajalla tai opettajien kanssa silloin, kun ahertavat
opiskelun äärellä.
Mukava istuvuus
Istuu pieneen päähän kevyesti pehmustettujen korvatyynyjen ja pääpannan ansiosta.
Helposti kannettava
Kompakteissa, kokoon taittuvissa kuulokkeissa on mikrofonilla ja kauko-ohjaimella varustettu
yksipuolinen litteä johto, joten kannettava musiikinkuuntelukokemus on varmasti vaivaton.

1 pari Jr310-kuulokkeita
Takuukortti
Varoituskortti

Tekniset tiedot:
Dynaaminen elementti: 32 mm
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Impedanssi: 32 ohmia
Herkkyys: 80 dB SPL @ 1 kHz, 1 mW
Äänenpaineen enimmäistaso: 80 dB
Mikrofonin herkkyys:
–40 ± 3 dBV @ 1 kHz / Pa
Liitin: 3,5 mm:n audioliitäntä
Enimmäislämpötila: 45 °C
Paino: 105 g

Tee siitä omasi – JBL-tarrasarja
Lapset voivat tehdä kuulokkeista oman näköisensä pakkaukseen kuuluvalla tarrasarjalla.
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