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Legendaarista äänentoistoa pienille korville.
Turvalliset, kevyet ja lapsille mitoitetut, langattomat JBL Jr310BT -kuulokkeet takaavat jopa 

30 tuntia turvallista ja legendaarista JBL-ääntä pienimpien musiikin ystävien iloksi. Kuulokkeet 

on suunniteltu suojaamaan kuuloa, sillä ne eivät koskaan ylitä 85 dB:iä, ja lasten on helppo 

käyttää niiden säätimiä itse. Erityisesti lapsille suunniteltujen kevyesti istuvien, pehmustettujen 

korvatyynyjen ansiosta lapset voivat kuunnella musiikkiaan todella mukavasti. Ja jokainen 

kuuloke on erilainen, sillä JBL Jr310BT -kuulokkeita voi loputtomasti räätälöidä käytettävissä 

olevilla, uudelleenkäytettävillä tarroilla.



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

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 32 mm / 1,25 tuuman 

dynaaminen elementti
	Virtalähde: 5,0 V, 1,0 A
	Paino: 115 g / 0,254 paunaa
	Akkutyyppi: Litiumioni-polymeeri  

(400 mAH, 3,7 V)
	Latausaika: < 2 h tyhjästä täyteen
	Musiikin toistoaika Bluetooth päällä: 30 h
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	Impedanssi: 32 ohmia
	Herkkyys: 90 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
	Äänenpaineen enimmäistaso: 80 dB
	Mikrofonin herkkyys: -40 ± 3 dBV @  

1 kHz / Pa
	Bluetooth-versio: 5
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.5, HFP V1.6
	Bluetooth-lähettimen taajuusalue:  

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-lähettimen teho: < 4 dBm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
	Enimmäislämpötila: 45 °C

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL Safe Sound
JBL:n legendaarinen ääni on rajoitettu 85 dB:n tasolle, joten kuulokkeet ovat turvalliset jopa 
pienimmille musiikin ystäville.

Bluetooth-yhteys
Langattoman yhteyden kantama on jopa 15 metriä, joten sinun ei tarvitse huolehtia johdoista.  

Sisäänrakennettu mikrofoni
Sisäänrakennetun mikrofonin ansiosta lapsesi pystyvät olemaan jatkuvasti yhteydessä 
ulkomaailmaan. He voivat keskustella helposti ystävien ja perheen kanssa vapaa-aikana tai 
opettajien kanssa oppimisen aikana.

30 tunnin akkukesto
30 tunnin akkukesto ja nopea lataus käyttäjäystävällisellä C-tyyppisellä USB-liitännällä. Sekä 
supernopea lataus, jolla saat 2 tuntia akkukestoa 10 minuutin latauksella.

Helppo hallinta
Lapsiystävälliset hallintapainikkeet tekevät käytöstä helppoa ja turvallista lapsille.

Mukava istuvuus
Kevyt istuvuus pehmustettujen korvatyynyjen ja pääpannan ansiosta.

Helposti kannettava
Kompakti ja kokoon taittuva rakenne tekee musiikista helposti mukana kannettavaa.

Tee siitä omasi – JBL-tarrasarja
Lapset voivat tehdä kuulokkeista oman näköisensä pakkaukseen kuuluvalla tarrasarjalla.

Pakkauksen sisältö:
1 x JR 310BT -kuulokkeet
1 x USB-latauskaapeli
1 x Tarrasetti
1 x Pikaopas
1 x Takuukortti
1 x Varoituskortti
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