
Funktioner
 JBL Pure Bass-ljud
 11 timmars batteritid
 Musik- och samtalskontroller på 

hörlurskåpan
 Plant vikbara, lätta och bekväma
 Bluetooth 4.0

Kraftfull konsertbas, utan behov av kablar.

Vi presenterar de trådlösa on-ear-hörlurarna JBL T460BT. De är ihopfällbara, lätta, bekväma 

och kompakta. Under huven sitter ett par högtalarelement på 32 mm som ger en rejäl bas 

och återskapar det kraftfulla JBL Pure Bass-ljudet som du upplevt det i mycket större 

arenor. Musik- och samtalskontroller och mikrofon är placerade på hörlurskåpan. Och 

eftersom din musik ska dit du ska, får du upp till 11 timmars oavbruten ljuduppspelning på 

en enda laddning.
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Detta finns i lådan:
1 par T460BT-hörlurar

Laddningskabel

Varningskort

Garantikort

Säkerhetsblad

Snabbguide

Tekniska specifikationer:
	Högtalarelement: 32 mm

	Frekvens: 20 Hz–20 kHz

Funktioner och fördelar  
JBL Pure Bass-ljud

I över 70 år har JBL konstruerat och förfinat det imponerande ljudet som återfinns på stora arenor 
runt om i världen. Dessa hörlurar återskapar samma JBL-ljud, med en bas som är både djup och 
kraftfull.

11 timmars batteritid

Med upp till elva timmars oavbruten ljuduppspelning per laddning finns det kräm för hela dagen.

Musik- och samtalskontroller på hörlurskåpan

Styr musikuppspelning och besvara samtal på språng med knappar och mikrofon praktiskt 
placerade på hörlurskåpan.

Plant vikbara, lätta och bekväma

Lätta material gör dessa hörlurar bekväma att bära och en robust konstruktion ser till att de kan 
vikas ihop och fällas upp år efter år.

Bluetooth 4.0

Lyssna på musik trådlöst från valfri Bluetooth-enhet. 
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