
SYNCHROS CHROME EDITION

Ominaisuudet

  Kevyt terässanka ja pehmeät nahkaiset 
korvatyynyt

  Legendaarinen JBL-ääni ja PureBass-
suorituskyky

  Toimii kahdella AAA-paristolla, jotka 
mahdollistavat 20 tuntia yksityiskohtaista 
äänentoistoa JBL LiveStage -teknologiaa 
käyttäen

  Irrotettava kaapeli iOS 3-painikkeisella 
kauko-ohjain-/mikrofonikaapelilla ja 
yleiskäyttöisellä 3-painikkeisella kauko-
ohjain-/mikrofonikaapelilla

 Saatavilla Chrome-versiona

Ääni, joka on tarkoitettu nähtäväksi.
Vertaansa vailla olevat kevyet JBL Synchros Chrome Edition -kuulokkeet on valmistettu 
kestävistä materiaaleista. Ne tarjoavat ainutkertaisia kuuntelukokemuksia. Mallinnettuna 
maailman parhaimpien klubien käyttämien JBL-äänijärjestelmien mukaan JBL Synchros 
Chrome Edition tarjoaa tasapainoisen kuuntelukokemuksen ensiluokkaisella selkeydellä 
ja syvällä tehokkaalla bassolla. Ainutlaatuinen LiveStage™-signaaliprosessointiteknologia 
tehostaa akustiikkaa elävämpien kuuntelukokemuksien tarjoamiseksi. Kaksi AAA-paristoa 
mahdollistavat 20 tuntia LiveStage-teknologiaa huippuluokan äänenlaadulla. Yhteensopivuus 
iOS- ja muihin älypuhelimiin sekä ripaus metallinhohtoa saavat nämä kuulokkeet näyttämään 
rohkeilta ja dynaamisilta. Tehokas uusi muotoilu. Valmistettu aidoista materiaaleista. Sisältää 
mullistavaa teknologiaa. JBL Synchros Chrome Edition edustaa huipputasoa kaikissa 
yksityiskohdissa.

Sankamalliset korvan sulkevat stereokuulokkeet 



Kevyt terässanka ja nahkaiset korvatyynyt
Kuulokkeet, jotka tarjoavat ensiluokkaisen kestävyyden sekä tyylikkään mukavuuden kuuntelijalle.

LiveStage™-signaalinprosessointiteknologia realistisempaa äänikokemusta varten
JBL:n digitaalinen LiveStage™-signaalinprosessointi tehostaa kuulokkeen ääntä luoden live-esitystä 
vastaavan kuuntelukokemuksen.

Legendarinen JBL-ääni ja PureBass-suorituskyky
Tieteellisesti kehitetty korvakuppien akustiikka ja ensiluokkainen 50 mm elementti ovat JBL PureBass 
-suorituskyvyn keskeisiä tekijöitä. Se tarjoaa sykähtelevän basson täydellisen tehon ja selkeyden –
jota voit odottaa konserttisalien maailman johtajalta. Tulos puhuu puolestaan: JBL:n äänen selkeys, 
oli taajuus tai äänenvoimakkuus mikä tahansa, mahdollistaa matalimman rummuniskun kuulemisen 
äänenlaadusta tinkimättä.

Toimii kahdella AAA-paristolla, jotka mahdollistavat 20 tuntia yksityiskohtaista äänentoistoa JBL 
LiveStage -teknologiaa käyttäen.

Sopii kaikkiin iOS- tai Android-laitteisiin
Irrotettava kaapeli iOS 3-painikkeisella kauko-ohjain-/mikrofonikaapelilla tai yleiskäyttöisellä 
3-painikkeisella kauko-ohjain-/mikrofonikaapelilla,tarjoavat tarvitsemasi joustavuuden matkan päällä 
tapahtuvaan kuuntelemiseen.

Uusi viimeistely     
JBL Synchros Chrome Edition on saatavana uutena väriversiona, joka vastaa dynaamisuudellaan ja 
rohkeudellaan omaa musiikkimakuasi.

Pakkauksen sisältö:

  1 pari JBL Synchros Chrome Edition 
-stereokuulokkeita

  1 iOS3 3-painikkeinen kauko-
ohjain-/mikrofonikaapeli tai 
yleiskäyttöinen 3-painikkeinen 
kauko-ohjain-/mikrofonikaapeli

  2 AAA-paristoa
  Kuljetuskotelo
  Pika-aloitusopas

Tekniset tiedot:

  Tyyppi: sankamalliset korvan 
sulkevat stereokuulokkeet

  Ensiluokkainen 50 mm:n elementti
  Taajuusvaste: 10 Hz – 22 kHz
  Maksimi SPL: 117 dB @ 30 mW
  Tehonkesto: 30 mW
  Liitännät: 3,5 mm liitin
  Mitat (K x L x S): 178,5 mm x  

137,1 mm x 89 mm
  Paino: 306,1 g (ilman paristoja)
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