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Trådlösa over-ear-hörlurar för barn med aktiv brusreducering

JBL Safe Sound, utan brus.
Ge ditt barn fantastiskt JBL Safe Sound, avstämt för barns öron och huvud, borta såväl som
hemma. De är avsedda för barns öron och huvud och är bekväma och enkla att använda även
för de allra minsta. Lär, lek och utforska på ett säkert sätt, med ljudvolym under 85 dB och
barnsäkra material som inte skadar eller går sönder. Upp till 20 timmars batteritid betyder nöje
som varar hela veckan och du kan ladda upp dem på bara två timmar. Aktiv brusreducering gör
det lättare att behålla fokus och inbyggd mikrofon kan användas för att prata med vänner och
lärare. Det är aldrig för tidigt att sätta värde på JBL Safe Sound och kvalitetsljud har ingen ålder.
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Funktioner och fördelar

Detta ﬁnns i lådan:

JBL Safe Sound
Kvalitetsljud har ingen ålder, men du vill att dina barn är säkra när de har roligt.
Maximal ljudvolym 85 dB ger JBL-ljudkvalitet på ett säkert sätt.

JBL Jr460NC
Laddningskabel typ C
3,5-mm ljudkabel
1 st garantisedel/varning
1 st snabbguide/säkerhetsblad

Aktiv brusreducering
Stäng ute brus och störningar med aktiv brusreducering. Dina barn kan behålla fokus oavsett
om de lyssnar på musik, njuter av sitt favoritprogram eller pluggar online.
Kommunicera med inbyggd mikrofon
Hjälp dina barn att hålla kontakt med världen med den inbyggda mikrofonen. De kan enkelt
prata med vänner och familj under raster, eller med sin lärare på lektionen.
Upp till 20 timmars batteritid och snabb laddning
JBL Jr460NC har upp till 20 timmars speltid (30 tim med ANC avstängt) – en rolig upplevelse
som varar länge. När det är dags att ladda tar det bara två timmar.
Utformade för barn med enkla reglage
Superenkla och lättanvända reglage gör det enklare för barnen. De är anpassade för barns öron
och huvud och är gjorda av barnvänliga, säkra material som inte skadar eller lätt går sönder.
Löstagbar ljudkabel och flerpunktsanslutning
Kan anslutas med sladd för spel eller användas trådlöst. Med löstagbar ljudkabel kan du välja
hur du vill lyssna, var och när som helst. Med flerpunktsanslutning kan du enkelt växla mellan
olika Bluetooth®-ljudkällor.
Google Fast Pair
Med Google Fast Pair ansluts dina JBL Jr460NC direkt till din Android-enhet. Du kan också
parkoppla flera enheter genom att bara trycka på enheternas skärmar.
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Tekniska speciﬁkationer:
Elementstorlek: 32 mm (1,26 tum) dynamiskt
Strömförsörjning: 5,0 V 1,0 A
Vikt: 200 g
Batterityp: Litiumjon-polymer (450 mAh, 3,7 V)
Laddningstid: <2 tim från helt urladdat
Speltid med BT på och ANC av: upp till 30 tim
Speltid med BT och ANC på: upp till 20 tim
Frekvensåtergivning: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 32 Ohm
Känslighet: 92 dB SPL vid 1 kHz / 1 mW
Max SPL: 81 dB
Mikrofonens känslighet: -27 dBV vid 1 kHz/Pa
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion:
HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
Bluetooth-sändarens frekvensområde:
2,4–2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt: <10 dBm
Bluetooth-sändarmodulering:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximal drifttemperatur: 45 °C
Kabellängd (m): 1
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