
Stap over naar JBL-kwaliteitsgeluid in een in-ear hoofdtelefoon met 
verbeterde frequentierespons, een comfortabele pasvorm en tablet/
smartphone-vriendelijke functionaliteiten om je aangesloten en mobiel 
te houden.
JBL is zich er zeker van bewust dat er behoefte is aan kwaliteitsgeluid en ontwierp daarom 
de robuuste, gewaagde hoofdtelefoon voor een moderne mobiele levensstijl. De JBL 
Synchros E10 in-ear hoofdtelefoon is gebruiksvriendelijk voor de tablets en smartphones, 
die de deur opent naar een vol spectrum aan JBL-kwaliteitsgeluid dankzij de PureBass-
prestaties en 8 mm drivers. Van zijn essentiële functionaliteiten, zoals een optimale, 
comfortabele pasvorm, lichtgewicht design, modern ontwerp - in een variëteit aan kleuren 
om uit te kiezen - tot zijn handige, inline, éénknops afstandbediening/microfoon en vergroot 
frequentiebereik. Je zal verbaasd staan over de prestaties die je hoogste verwachtingen 
ongetwijfeld zullen overtreffen. Een groot pluspunt is de meegeleverde lichte draagtas, 
om jouw E10 veilig te vervoeren. Een aankoop van deze modern ontworpen hoofdtelefoon 
levert je het best mogelijk geluid, voor een betaalbare prijs.

Opties in één oogopslag

 Vol spectrum aan JBL-kwaliteitsgeluid met 
 PureBass-prestaties en hoogwaardige 
 8 mm drivers

 Smartphone- en tablet-vriendelijk design 
 met universele, inline, éénknops- 
 afstandsbediening/microfoon

 Lichte constructie, gecombineerd 
 met hoekige oorbuisjes en oordopjes in  
 meerdere maten voor een nauwsluitende,  
 optimale en comfortabele pasvorm 

 Verhoogde elegantie en styling in vier   
 levendige kleuropties

In-ear hoofdtelefoon met een vol spectrum aan JBL-geluid met een moderne uitstraling
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Vol spectrum aan JBL-kwaliteitsgeluid met PureBass-prestaties en hoogwaardige 
8 mm drivers
Ervaar een dynamische volbereik frequentierespons van de hoogwaardige 8 mm drivers met PureBass-
prestaties voor een legendarische geluidservaring.

Smartphone - en tablet-vriendelijk design met universele, inline, éénknops-
afstandsbediening/microfoon
Welk apparaat je ook gebruikt, je zal altijd genieten van een helder geluid en toegevoegd gemak. 
Je hebt volledige controle - van smartphone tot tablet - met een druk op een inline, éénknops 
afstandsbediening/microfoon.

Lichte constructie gaat samen met oorstukken met hoekige oorbuisjes en oordoppen in 
meerdere maten voor een nauwsluitende, optimale en comfortabele pasvorm
Van zijn slank profiel tot zijn lichtgewicht vlakbandkabel, biedt de E10 hoofdtelefoon unieke haakse 
oorbuisjes en oordoppen in meerdere maten voor een optimale pasvorm, met onderdrukking van 
omgevingsruis voor een betere luisterervaring.

Verhoogde elegantie en styling in vier stijlvolle kleuropties
Goed klinken is net zo belangrijk als er goed zien. Het algemene design van de E10 hoofdtelefoon 
draagt bij tot zijn waarde met stijlvolle kleuren en een zorgvuldig uitgekiende exclusieve vormgeving 
die bij jouw stijl passen.
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Verpakkingsinhoud:
1 JBL Synchros E10 in-ear hoofdtelefoon met 

éénknops afstandbediening/microfoon

1 veiligheidsinformatieblad

1 snelstartgids

3 sets silicone oordoppen (S, M, L)

Technical Specifications:
 Driver: 9mm
 Freq: 10 – 22kHz
 Impedance: 32 ohms
 Maximum SPL: 105dB @ 5mW
 Rated power input: 5mW
 Connections: 3.5mm jack
 Cable length: 1.2m
 Weight: .01KG
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