Ørepropper

Kraftig og ren basslyd. Nå i bærbar versjon.
Vi presenterer JBL T205 ørepropper med JBL Pure Bass Sound. De er lette, behagelige
og kompakte. Under kvalitetshuset i metallutførelse produserer to 12,5 mm drivere kraftig
med bass, og de myke og ergonomisk utformede øreproppene sikrer at lytteopplevelsen er
behagelig i time etter time. I tillegg kan du bruke fjernkontrollen med én knapp til å styre
avspillingen av musikk og ta telefonen underveis med den innebygde mikrofonen. Dette gjør
JBL T205 til øreproppene du kan bruke til hverdags til jobb, fritid og reise.
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Ørepropper

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

JBL Pure Bass-lyd
I omtrent 70 år har JBL produsert den presise og imponerende lyden du kan høre på store
arrangementssteder over hele verden. Disse hodetelefonene reproduserer den samme JBL-lyden,
med bass som er både dyp og kraftig.

1 par T205 ørepropper

Fjernkontroll med én knapp og mikrofon
Styr musikkavspillingen med en hendig fjernkontroll med én knapp. Har du en innkommende
samtale? Ta telefonen underveis med den innebygde mikrofonen.

Veske
Advarselskort
Garantikort

Tekniske spesifikasjoner
Kontakt: 3,5 mm
Dynamisk driver: 12,5 mm

Flokebestandig flat kabel
En flat kabel som er robust og ikke floker seg sammen.

Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz

Behagelige, ergonomiske ørepropper
De myke og ergonomisk utformede øreproppene gjør at du kan nyte musikken din uten ubehag.

Vekt: 14,3 g

Propphus i metallutførelse av høy kvalitet
Utførelse i høy kvalitet gir øreproppene (og deg) et raffinert og stilig utseende.
Myk bæreveske
T205 kan enkelt oppbevares og bæres i den myke bærevesken.
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