Draadloze on-ear koptelefoon voor kinderen

Legendarisch geluid voor de kleine oren.

Functies

De veilige en lichte JBL JR310BT draadloze koptelefoon in kinderformaat levert tot 30 uur aan

JBL Safe Sound

legendarisch JBL-geluid en plezier voor de jongste muziekfans. De koptelefoon kan eenvoudig

Met Bluetooth-ondersteuning

worden bediend door kinderen en is ontworpen om nooit 85dB te overschrijden, voor optimale

Ingebouwde microfoon

gehoorbescherming. Kinderen kunnen comfortabel luisteren met de speciaal ontwikkelde, zacht

Batterijduur van 30 uur

gevoerde hoofdband en oorkussens voor een zachte pasvorm. En elke koptelefoon is anders,

Eenvoudige bediening

omdat de JBL JR310BT kan worden aangepast met de beschikbare, herbruikbare stickers voor

Comfortabele pasvorm

nog meer plezier!

Ultra-draagbaar
Maak het van jou – JBL-stickerset

Draadloze on-ear koptelefoon voor kinderen

Functies en eigenschappen

Technische specificaties:

JBL Safe Sound
Het legendarische geluid is ontworpen om nooit de 85 dB te overschrijden, wat de koptelefoon
geschikt maakt voor de jongste muziekfans.
Met Bluetooth-ondersteuning
Een draadloze verbinding tot 15 meter afstand betekent geen kabels die in de weg zitten.
Ingebouwde microfoon
Help je kinderen in contact te blijven via de ingebouwde microfoon. Ze kunnen gemakkelijk
chatten met vrienden en familie, of met docenten als ze druk aan het leren zijn.
Batterijduur van 30 uur
Een batterijduur van 30 uur en snel opladen met gebruiksvriendelijke USB type-C. En voor een
supersnelle energieboost krijg je 2 uur aan batterijduur na 10 minuten opladen.
Eenvoudige bediening
Dankzij kindvriendelijke bedieningsknoppen is het apparaat gemakkelijk en veilig te bedienen
door kinderen.
Comfortabele pasvorm
Zacht gevoerde hoofdband en oorkussens voor een luchtige pasvorm.
Ultra-draagbaar
De combinatie van compact en opvouwbaar design maakt muziek draagbaar.
Maak het van jou – JBL-stickerset
Kinderen kunnen de koptelefoon geheel naar eigen smaak verfraaien met de stickerset in de doos.

Drivergrootte: 32 mm / 1,25" dynamische
driver
Voeding: 5,0 V 1,0 A
Gewicht: 115 g / 0,254 lbs
Batterijtype: Lithium-ion polymeer
(400 mAH, 3,7 V)
Oplaadtijd: < 2 uur vanaf leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan: 30 uur
Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
Impedantie: 32 ohm
Gevoeligheid: 90 dB SPL@ 1 kHz / 1 MW
Maximale SPL: 80 dB
Gevoeligheid microfoon: -40 ± 3 dBV @
1 kHz / Pa
Bluetooth-versie: 5
Bluetooth profielversie: A2DP V1.3,
AVRCP V1.5, HFP V1.6
Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender: < 4 dBm
Modulatie Bluetooth-zender: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C

Verpakkingsinhoud:
1 x JR310BT koptelefoon
1 x USB-laadkabel
1 x Stickerset
1 x Beknopte handleiding
1 x Garantiebewijs
1 x Waarschuwingskaart

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk van
HARMAN International Industries, Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het
Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Met
betrekking tot het gebruik ervan door HARMAN International Industries, Incorporated geldt een licentie. Overige
handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Opties, specificaties en vormgeving
kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

