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Lasten langattomat over-ear-kuulokkeet melunvaimennuksella

JBL Safe Sound, meluttomasti.
Anna lapsellesi turvalliset JBL Safe Sound -kuulokkeet harrastuskäyttöön tai kotona opiskeluun.
Ne on hienosäädetty lasten korville ja päille, ja ne ovat mukavat ja helpot pienimpienkin lasten
käyttöön. Opiskele, leiki ja tutki asioita turvallisesti alle 85 dB:n äänenvoimakkuudella ja
lapsiystävällisillä materiaaleilla, jotka eivät vahingoitu tai rikkoudu. Jopa 20 tunnin akunkesto
merkitsee pitkäkestoista hauskanpitoa koko viikoksi, ja akun lataus vie vain kaksi tuntia.
Aktiivinen melunvaimennus auttaa lasta keskittymään, ja sisäänrakennettu mikrofoni tekee
ystävien ja opettajien kanssa keskustelusta helppoa. Koskaan ei ole liian aikaista JBL Safe
Soundille – laadukas äänentoisto ei katso ikää.
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Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

JBL Safe Sound
Laadukas ääni ei katso ikää, mutta on tärkeää varmistaa, että lapsesi pitävät hauskaa
turvallisesti. Koska äänenvoimakkuus on enintään 85 dB, he voivat nauttia JBL:n laadukkaasta
äänestä turvallisesti.

JBL Jr460NC -kuulokkeet
C-tyypin latauskaapeli
3,5 mm:n audiokaapeli
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/turvallisuustiedote (S / i)

Aktiivinen melunvaimennus
Aktiivinen melunvaimennus auttaa sulkemaan pois melun ja häiriötekijät. Lapsesi voivat keskittyä
kuuntelemaan musiikkia, nauttimaan suosikkiohjelmastaan tai verkko-opiskeluun.
Pidä yhteyttä sisäänrakennetun mikrofonin avulla
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.
Akun kesto jopa 20 tuntia ja nopea lataus
JBL Jr460NC tarjoaa pitkäkestoista hauskanpitoa jopa 20 tunnin soittoajalla (ja 30 tunnin
soittoajalla aktiivisen melunvaimennuksen ollessa pois päältä). Lataukseen kuluu vain kaksi
tuntia, joten meno jatkuu hetkessä.
Suunniteltu helppokäyttöisiksi lapsia varten
Yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys mahdollistavat lastesi omatoimisuuden. Ne on
hienosäädetty lasten korville ja päille ja valmistettu lapsiystävällisistä ja turvallisista
materiaaleista, jotka eivät vahingoitu tai rikkoudu helposti.
Irrotettava audiokaapeli ja monipisteyhteys
Kiinnitä kaapeli ja anna mennä, tai käytä langatonta yhteyttä. Irrotettava audiokaapeli antaa
vapauden valita ja nauttia kuuntelusta missä ja milloin tahansa. Monipisteyhteyden ansiosta
Bluetooth-laitteesta toiseen vaihtaminen käy nopeasti.
Google Fast Pair -pariliitos
Googlen mahdollistaman nopean liittämisen ansiosta JBL Jr460NC -kuulokkeet muodostavat
heti yhteyden Android-laitteeseesi. Voit myös muodostaa laiteparin useiden laitteiden kanssa
napauttamalla laitteen näyttöä.
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Tekniset tiedot:
Elementin koko: 32 mm / 1,26 tuuman
dynaaminen elementti
Virtalähde: 5,0 V, 1,0 A
Paino: 200 g
Akkutyyppi: Litiumioni-polymeeri
(450 mA, 3,7 V)
Latausaika: < 2 h tyhjästä täyteen
Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja
aktiivinen melunvaimennus pois päältä:
jopa 30 tuntia
Musiikin toistoaika Bluetooth ja aktiivinen
melunvaimennus päällä: jopa 20 tuntia
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Impedanssi: 32 ohmia
Herkkyys: 92 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Äänenpaineen enimmäistaso: 81 dB
Mikrofonin herkkyys: -27 dBV @ 1 kHz / Pa
Bluetooth-versio: 5
Bluetooth-profiilin versio: HFP 1.6 AVRCP 1.5
A2DP 1.3
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:
2,4–2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho: <10 dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C
Kaapelin pituus (m): 1
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