
Draadloze over-ear kinderkoptelefoon met noise-cancelling

Functies
 JBL Safe Sound
 Active Noise Cancelling
 Communiceren met ingebouwde 

microfoon
 Tot 20 uur batterijduur en snel opladen
 Speciaal gemaakt voor kinderen,  

met eenvoudige bediening
 Afneembare audiokabel en 

meerpuntsaansluiting
 Google Fast Pair

JBL Safe Sound, ruisvrij.
Geef je kind geweldig JBL Safe Sound voor onderweg of bij het leren thuis. De koptelefoon is 

speciaal aangepast op de oren en hoofden van  zelfs de kleinste  kinderen en  is  comfortabel 

en gemakkelijk  in gebruik. Volume onder 85 dB en kindvriendelijke, veilige materialen die 

niet beschadigen of breken zorgen ervoor dat ze veilig kunnen leren, spelen en ontdekken.  

Tot 20 uur batterijduur betekent langdurig plezier voor de hele week, en je kunt in slechts twee 

uur weer opladen. Actieve ruisonderdrukking zorgt dat kinderen gefocust blijven en dankzij een 

ingebouwde microfoon kunnen ze gemakkelijk chatten met vrienden en docenten. Het is nooit 

te vroeg om kennis te maken met JBL Safe Sound: geluid van hoge kwaliteit wordt door alle 

leeftijden gewaardeerd.
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Draadloze over-ear kinderkoptelefoon met noise-cancelling

Verpakkingsinhoud:
JBL Jr460NC
Type-C-oplaadkabel
3,5 mm audiokabel
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x beknopte handleiding/
veiligheidsinformatieblad (S/i)

Technische specificaties:
	Drivergrootte: 32 mm / 1,26" dynamische driver
	Voeding: 5,0 V 1,0 A
	Gewicht: 200 g/0,44 lbs
	Batterijtype: Lithium-ion polymeer (450 mA/3,7 V)
	Oplaadtijd: < 2 uur vanaf leeg
	Afspeeltijd met BT aan en ANC uit: tot 30 uur
	Afspeeltijd met BT en ANC aan: tot 20 uur
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Impedantie: 32 ohm
	Gevoeligheid: 92 dB SPL @ 1 kHz / 1 MW
	Maximale SPL: 81 dB
	Gevoeligheid microfoon: -27 dBV @ 1 kHz/Pa
	Bluetooth-versie: 5
	Bluetooth profielversie: HFP 1.6, AVRCP 1.5, 

A2DP 1.3
	Frequentiebereik Bluetooth-zender:  

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Vermogen Bluetooth-zender: < 10 dBm
	Modulatie Bluetooth-zender:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C
	Kabellengte (m/ft): 1/3,3

Functies en eigenschappen 
JBL Safe Sound
Kwalitatief hoogwaardig geluid is niet aan leeftijd gebonden, maar je wilt er zeker van zijn dat je 
kinderen er op een veilige manier plezier aan kunnen beleven. Een maximaal ingesteld volume 
van minder dan 85 dB zorgt ervoor dat ze veilig kunnen genieten van geluid van JBL-kwaliteit.

Active Noise Cancelling
Sluit ruis en afleiding buiten met actieve ruisonderdrukking. Je kinderen kunnen gefocust blijven 
bij het luisteren naar muziek, genieten van hun favoriete programma of online leren.

Communiceren met ingebouwde microfoon
Help je kinderen te communiceren met de ingebouwde microfoon. Ze kunnen gemakkelijk 
chatten met vrienden en familie tijdens hun vrije tijd, of met docenten als ze druk aan het  
leren zijn.

Tot 20 uur batterijduur en snel opladen
Met een maximale afspeeltijd van 20 uur (en 30 uur met ANC uit) biedt de JBL Jr460NC 
langdurig gebruiksplezier. Opladen duurt slechts twee uur, dus ze kunnen er al snel weer gebruik 
van maken.

Speciaal gemaakt voor kinderen, met eenvoudige bediening
Kinderen kunnen razendsnel overweg met de supereenvoudige en gebruiksvriendelijke 
bediening. De koptelefoon is speciaal aangepast op de oren en het hoofd van kinderen en is 
gemaakt van kindvriendelijke, veilige materialen die niet snel beschadigd raken of afbreken. 

Afneembare audiokabel en meerpuntsaansluiting
Aansluiten en spelen, of draadloos gaan. De afneembare audiokabel geeft je de vrijheid om te 
kiezen en te genieten van het beste geluid, altijd en overal. De multipoint-verbinding biedt je de 
mogelijkheid snel over te schakelen tussen het ene Bluetooth-apparaat en het andere.

Google Fast Pair
Fast Pair van Google maakt het mogelijk om je JBL Jr460NC direct te verbinden met je 
Android-apparaat. Om meerdere apparaten te koppelen, tik je simpelweg op het scherm van de 
apparaten.
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