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Legendarisk lydkvalitet for små ører.
Hodetelefonene JBL Jr310 er sikre, lette og i barnestørrelse, og er spesielt utformet for å gi 

legendarisk JBL-lyd og moro til selv de minste musikkentusiastene. Hodetelefonene er utformet 

for å beskytte hørselen ved at lydstyrken alltid er under 85dB, og er utstyrt med en ledning som 

ikke floker seg og har både mikrofon og fjernkontroll. Barna kan lytte til musikk med høy komfort, 

takket være det spesialutformede myke hodebåndet og øreputer med en myk passform. Hver 

hodetelefon er forskjellig, fordi JBL Jr310 kan tilpasses med de tilgjengelige og gjenbrukbare 

klistremerkene for enda mer moro!
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Hva inneholder boksen?
1 par Jr310-hodetelefoner
Garantikort
Advarselskort

Tekniske spesifikasjoner
	Dynamisk driver: 32 mm/1,25”
	Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 32 Ohm
	Følsomhet: 80 dB SPL @ 1 kHz 1 mW
	Maksimum SPL: 80 dB
	Mikrofonens følsomhet: 

-40 ±3 dBV @ 1 kHz/Pa
	Kontakt: 3,5 mm mini-jack for lyd
	Maksimal driftstemperatur: 45 °C
	Vekt: 105 g

Funksjoner og fordeler 
Sikker lyd fra JBL (<85dB)
Legendarisk lyd fra JBL som er utformet for å aldri gå høyere enn 85 dB, noe som gjør dem 
sikre for selv de minste musikkelskerne.

Designet for barn
Spesialutformede øreputer og hodebånd i tøffe farger.

Innebygd mikrofon
Hjelp barna dine med å være tilkoblet verden med innebygd mikrofon. De kan enkelt chatte med 
venner og familie under nedetid, eller med lærere mens de er opptatt med å lære.

Komfortabel passform
Mykt hodebånd og øreputer for en fjærlett passform på små hoder.

Ultra-bærbar
Kompakt, sammenleggbar design og flat ledning med mikrofon og fjernkontroll for å gjøre det så 
enkelt som mulig å bære med seg musikken. 

Gjør den din egen – JBL-klistremerkesett
Barna kan dekorere hodetelefonene som de vil, med klistremerkesettet i esken.
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