JR300BT

Draadloze on-ear hoofdtelefoon voor kinderen

Young Rockers Unite

Functies

De veilige en lichte JBL JR300BT draadloze hoofdtelefoon in kinderformaat levert tot

JBL Safe Sound

12 uur lang legendarisch JBL-geluid en plezier voor de allerjongste muziekfans. Deze

Met Bluetooth-ondersteuning

hoofdtelefoon is zodanig ontworpen dat het volume altijd onder de 85 dB blijft om het

Ontworpen voor kinderen

gehoor te beschermen. Tevens zorgt een eenvoudige bediening ervoor dat de kleintjes deze

12 uur werkduur van accu

zonder enig hulp kunnen gebruiken. Kinderen luisteren op comfortabele wijze met speciaal

Eenvoudige bediening

ontwikkelde, zacht gevoerde hoofdband en oorkussens voor een vederlichte pasvorm.

Comfortabele pasvorm

Daarnaast kunnen kinderen de hoofdtelefoon helemaal naar eigen smaak versieren met de

Ultradraagbaar

beschikbare stickers.

Versier het met de meegeleverde stickers

JR300BT

Draadloze on-ear hoofdtelefoon voor kinderen

STICKERSET MEEGELEVERD

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

JBL Safe Sound
Het legendarische geluid van JBL is speciaal ontworpen om het volume altijd onder de 85 dB te
houden, waardoor de hoofdtelefoon veilig is voor zelfs de jongste muziekfans.

1 paar JR300BT oordopjes
1 USB-laadkabel
QSG
Garantiekaart
Waarschuwingskaart

Met Bluetooth-ondersteuning
Kinderen kunnen genieten van een draadloze verbinding tot op 15 meter afstand en de
hoofdtelefoon gemakkelijk zelf bedienen zonder hulp van volwassenen.
Ontworpen voor kinderen
Speciaal ontwikkelde oorkussens en hoofdband in coole kleuren.
12 uur werkduur van accu
12 uur werkduur van accu en snel opladen (één uur werkduur per 10 minuten opladen)
Eenvoudige bediening
Door kindvriendelijke bedieningsknoppen is het apparaat gemakkelijk en veilig te bedienen door
kinderen.

Technische specificaties:
Dynamische driver: 32 mm
Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
Afspeeltijd: 12 uur
Gewicht: 113 g

Comfortabele pasvorm
Zacht gevoerde hoofdband en oorkussens voor een vederlichte pasvorm.
Ultradraagbaar
Compact en opvouwbaar design maken muziek uiterst draagbaar.
Versier het met de meegeleverde stickers
Kinderen kunnen de hoofdtelefoon geheel naar eigen smaak verfraaien met de stickerset in de doos.
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