
Trådløse on-ear-hodetelefoner for barn

Funksjoner
 JBL Safe Sound
 Bluetooth-kompatibel
 Innebygd mikrofon
 30 timers batteritid
 Enkle knapper
 Komfortabel passform
 Ultra-bærbar
 Gjør den din egen – JBL-klistremerkesett

Legendarisk god lyd for små ører.
JBL Jr310BT trådløse hodelefoner er sikre, lette og i barnestørrelse, og gir sikkert inntil 30 timer 

med legendarisk JBL-lyd og moro til de minste musikkelskerne. Hodetelefonene er designet for å 

aldri overskride 85 dB for å beskytte hørselen, med kontroller som enkelt kan betjenes av barna. 

Barna kan lytte til musikk med stor komfort, takket være det spesialutformede myke hodebåndet 

og øreputer med en myk passform. Hver hodetelefon er forskjellig, fordi JBL Jr310BT kan 

tilpasses med tilpassbare og gjenbrukbare klistremerker for enda mer moro!
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Tekniske spesifikasjoner
	Driverstørrelse: 32 mm / 1,25" dynamisk 

driver
	Strømforsyning: 5 V 1 A
	Vekt: 115 g
	Batteritype: Litium-ion-polymer  

(400 mAh, 3,7 V)
	Ladetid: <2 timer fra tomt batteri
	Musikkavspillingstid med BT på: opptil  

30 timer
	Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 32 Ohm
	Følsomhet: 90 dB SPL à 1 kHz/1 mW
	Maksimum SPL: 80 dB
	Mikrofonens følsomhet: -40 ±3 dBV @  

1 kHz / Pa
	Bluetooth-versjon: 5.0
	Bluetooth-profilversjon: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.5, HFP V1.6
	Bluetooth-senderens frekvensområde: 

2,400–2,4835 GHz
	Bluetooth-senderens effekt: <4 dBm
	Bluetooth-senderens modulasjon:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Maksimal driftstemperatur: 45 °C

Funksjoner og fordeler 
JBL Safe Sound
Legendarisk lyd fra JBL som er utformet å aldri gå høyere enn 85 dB, noe som gjør dem sikre 
for selv de minste musikkelskerne.

Bluetooth-kompatibel
En trådløs tilkobling på opptil 15 meter betyr at du slipper å tenke på kabler.  

Innebygd mikrofon
Hjelp barna dine med å være tilkoblet verden med innebygd mikrofon. De kan enkelt chatte med 
venner og familie under nedetid, eller med lærere mens de er opptatt med å lære.

30 timers batteritid
30 timers batteritid og rask lading med brukervennlig USB type C. Med den superraske ladingen 
får du opptil 2 timers batteritid med 10 minutters lading.

Enkle knapper
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 som gjør det mulig å bære med seg musikken.

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

Hva inneholder boksen?
1 x Jr310BT hodetelefoner
1 x USB-ladekabel
1 x Klistremerkesett
1 x QSG
1 x Garantikort
1 x Advarselskort
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