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Unge rockere forenes.

JBL JR300BT trødløse hodelefoner er sikre, lette og i barnestørrelse, og gir inntil 12 timer 

med legendarisk JBL-lyd og moro til de minste musikkelskerne. Hodetelefonene er utformet 

for å sikre at lydstyrken alltid er under 85dB for å beskytte hørselen, og med enkle kontroller 

som kan reguleres uten noen hjelp. Barna kan lytte til musikk med stor komfort, takket 

være det spesialutformede myke hodebåndet, og med øreputer med en fjærlett passform 

Barna vil også sette pris på muligheten til å dekorere hodetelefonene med de medfølgende 

klistremerkene.

Trådløse on-ear-hodetelefoner for barn
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Hva inneholder boksen?

1 par JR300BT hodetelefoner

1 USB-ladekabel

QSG

Garantikort

Advarselskort

Tekniske spesifikasjoner

  Dynamisk driver: 32 mm

  Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz

  Avspillingstid: 12 timer

  Vekt: 113 gram

Funksjoner og fordeler 

Sikker lyd fra JBL
Legendarisk lyd fra JBL som er utformet til å alltid holde lydstyrken under 85dB, noe som gjør dem 
sikre for selv de minste musikkelskerne.

Bluetooth-kompatibel
Barna vil sette pris på en trådløs tilkobling på inntil 15 meter, og enkle kontroller som gjør at de 
klarer seg uten hjelp fra de voksne.

Designet for barn
Spesialutformede øreputer og hodebånd i tøffe farger.

12 timers batteritid
12 timers batteritid og rask oppladning (få 1 timers batteritid med 10 minutters oppladning)

Enkle kontroller
Barnevennlige kontrollknapper gjør det enkelt og trygt for barna å styre alt selv.

Komfortabel passform
Mykt hodebånd og øreputer for en fjærlett passform.

Ultra-bærbar
Kompakt, sammenleggbar design for å gjøre det så enkelt som mulig å bære med seg musikken.

Gjør den din egen - Klistremerkesett
Barna kan dekorere hodetelefonene som de vil, med klistremerkesettet i esken.
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