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 Löstagbar kabel med 1-knapps 

fjärrkontroll
 Förbättrad ergonomisk design

Ljud som berör när du är ute och rör på dig.

JBL C45BT trådlösa on-ear-hörlurar tar JBL:s klassiska ljud direkt till dina öron. C45BT 

är en av våra mest mångsidiga produkter någonsin, med upp till 16 timmars batteritid, en 

innovativ, elegant huvudbygel och ergonomisk on-ear-design. Detta innebär att du håller 

underhållningen igång och njutningen på topp oavsett vad du gör - till, från eller på arbetet 

eller när du bara tar en sväng runt kvarteret. Du kan smidigt växla mellan musik på din 

bärbara enhet till exempelvis ett samtal på telefonen, så att du aldrig missar ett samtal. Med 

ett elegant utseende, olika färger och fördelen med en löstagbar sladd med fjärrkontroll och 

mikrofon, kommer du aldrig att vilja vara utan dina C45BT-lurar igen. De kommer att sätta 

guldkant på vardagen.
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Detta finns i lådan:

1 par C45BT hörlurar

1 avtagbar ljudkabel

1 laddningssladd

Varningskort

Garantikort

Säkerhetsblad

Snabbguide

Tekniska specifikationer:
	Kontakt: 3,5 mm mini-jack stereo

	Högtalarelement: 40 mm

	Frekvens: 20 Hz – 20 kHz

	Impedans: 32 Ω

	Batteriets livslängd: upp till 16 timmar

Funktioner och fördelar 
JBL:s klassiska ljud
JBL:s klassiska ljud levererat av kraftfulla 40-millimeterselement, i en slimmad och stilren design. 

Upp till 16 timmars batteritid
Njut en hel dag eller mer av trådlöst ljud utan att behöva ansluta hörlurarna igen för att ladda.

Två timmars laddningstid
Ett snabbt laddningspass på två timmar ger dig upp till 16 timmars musikavlyssning.

Smidigt att växla mellan enheter
Du kan smidigt växla mellan musik på din bärbara enhet till exempelvis ett samtal på telefonen, så 
att du aldrig missar ett samtal eller meddelande.

Ljudinställningar på hörlurskåpan
I trådlöst läge erbjuder hörlurarnas ljudstyrning smidig kontroll av låtar och telefonsamtal.

Löstagbar kabel med 1-knapps fjärr
En innovativ, trasselfri kabel med vinklad kontakt och 1-knapps fjärr innebär att du aldrig mer 
behöver krångla med trassel och knutar.

Förbättrad ergonomisk design
Följsamma, behagliga öronkuddar säkerställer att dina hörlurar hålls på plats, och du kan njuta av 
din musik, även när du är i farten.
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