
JBL T300A
On-ear-hörlurar i fl era färger med enknapps fjärrkontroll/mikrofon

Lyssna på stort, fylligt JBL-ljud.

Med hjälp av kunnandet från att ha byggt några av de bästa högtalarna i världen 

har JBL:s tekniker skapat komfortabla brusreducerande hörlurar med låg vikt och 

klassiskt JBL-ljud. T300A:s 40 mm-element ger hög känslighet, utökat frekvensomfång 

och PureBassPerformance som låter fylligt, kraftfullt och exakt. Så att du kan höra 

favoritmusiken som den verkligen ska låta. Och eftersom vi vet att hörlurar är en 

förlängning av din personlighet finns JBL T300A i flera färger och har en tålig kabel 

så att du lugnt kan koppla av med musiken. Utöver justerbart, vadderat huvudband och 

vadderade lurar finns det mikrofon i kabeln så att du enkelt kan besvara samtal i din 

smartphone utan att ta av hörlurarna.
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JBL:s klassiska ljud
JBL-element ger ett exakt, kraftfullt ljud för exceptionell lyssning.

Låg vikt så att du kan lyssna överallt
Bekväm lyssning även under längre tid innebär att du kan ta med din musik var du än går.

Enknapps fjärrkontroll/mikrofon
Enkelt att svara i telefon utan att ens ta av hörlurarna.

Spännande färgkombinationer
Kanonljud. Kanonsnygga.

Hopfällbara hörlurar med sluten design
Kåporna på JBL T300A kan vikas ihop platta när de inte används så att hörlurarna är enkla att ta 
med och förvara. Och den slutna designen ger helt privat lyssning.

JBL T300A

Vad finns i lådan?
JBL T300A on-ear-hörlurar
Mjuk väska
Garanti och säkerhetsinformation

Specifikationer
Högprestandaelement: 40 mm
Frekvensomfång: 20 Hz–22 kHz
Impedans: 32 ohm
Känslighet: 112 dB SPL @ 1 kHz, 1 mW
Max uteffekt: 30 mW
Mikrofonens känslighet: –42 dB Pa/V @ 1 kHz
Kabel: 1,2 m platt
Kontakt: 3,5 mm guldpläterad
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