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Trådløse øredekkende hodetelefoner med støyreduksjon for barn

JBL Safe Sound, støyfritt.
Uansett om du er på farten eller lærer hjemme, kan du gi barnet ditt flott JBL Safe Sound.
Hodetelefonene er finjustert for barns ører og hoder, og er komfortable og enkle å bruke
for selv de minste barna. Lær, lek og utforsk på en trygg måte, med mindre enn 85 dB
volum og barnevennlige, trygge materialer som ikke skader eller går i stykker. Opptil
20 timers batterilevetid betyr langvarig moro for hele uken, og du kan lade opp på bare
to timer. Aktiv støykansellering holder barna fokusert, og en innebygd mikrofon lar dem
enkelt chatte med venner og lærere. Det er aldri for tidlig å sette pris på sikker JBL-lyd:
Lydkvalitet har ingen alder.
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Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

JBL Safe Sound
Lyd av høy kvalitet har ingen alder, men du ønsker å være sikker på at barna dine er trygge
mens de har det gøy. Med et maksimalt lydvolum på under 85 dB kan de trygt nyte JBLkvalitetslyden.

JBL Jr460NC
USB-C ladekabel
3,5 mm lydkabel
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (S/i)

Aktiv støyreduksjon
Slå av all støyen og distraksjonen med aktiv støyreduksjon. Barna dine kan holde fokus enten de
hører på musikk, liker favorittprogrammet sitt eller lærer på nettet.
Kommuniser med innebygd mikrofon
Hjelp barna dine med å være tilkoblet verden med den innebygde mikrofonen. De kan enkelt
chatte med venner og familie på fritiden, eller med lærere mens de er opptatt med å lære.
Opptil 20 timers batteritid og rask lading
Med opptil 20 timers spilletid (og 30 timer med ANC av), gir JBL Jr460NC deg langvarig moro.
Når det gjelder lading, tar det bare to timer, så de kommer tilbake til det på kort tid.
Designet for barn med enkle kontroller
Med superenkle og brukervennlige betjeningsknapper har barna kontrollen. Hodetelefonene er
finjustert for barns ører og hoder, og er laget med barnevennlige, trygge materialer som ikke
skader eller går i stykker.
Avtakbar lydkabel og flerpunktstilkobling
Koble til og spill av, eller gå trådløst. Den avtakbare lydkabelen gir deg friheten til å velge og
lytte når som helst og hvor som helst. Multipunkt-tilkoblingen gjør det mulig å raskt bytte fra en
Bluetooth-enhet til en annen.
Google Fast Pair
JBL Jr460NC kobler umiddelbart opp med Android-enheten din, takket være Fast Pair fra
Google. Du kan også pare flere enheter ved å trykke på enhetens skjerm.

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

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 32 mm
Strømforsyning: 5,0 V 1,0 A
Vekt: 200 g
Batteritype: Litium-ion-polymer (450 mA, 3,7 V)
Ladetid: <2 timer fra tomt batteri
Musikkavspilling med BT på og ANC av:
opptil 30 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:
opptil 20 timer
Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 32 Ohm
Sensitivitet: 92 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW
Maksimum SPL: 81 dB
Mikrofonens følsomhet: -27 dBV ved 1 kHz / Pa
Bluetooth-versjon: 5.0
Bluetooth-profilversjon: HFP 1.6, AVRCP 1.5,
A2DP 1.3
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens effekt: <10 dBm
Bluetooth-senderens modulasjon:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur: 45 °C
Kabellengde (m): 1
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