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Ääni joka iskee tajuntaasi, kun olet tien päällä.

JBL E45BT langattomat on-ear-kuulokkeet tuovat tunnusomaisen JBL-äänentoiston 

korvillesi. E45BT on yksi monipuolisimmista koskaan julkaisemistamme tuotteista ja sisältää 

16 tunnin akkukeston, innovatiivisen ja tyylikkään pehmustetun sangan, sekä ergonomisen 

on-ear muotoilun. Tämä tarkoittaa sitä, että viihde jatkuu ja hauskuuskerroin kasvaa mitä 

tahansa teetkin – työskennellessä, liikenteessä tai vain liikkuessasi kaupungilla. Voit vaihtaa 

saumattomasti esimerkiksi kannettavan laitteen musiikista puhelimeen saapuvaan puheluun, 

jolloin sinulta ei koskaan jää puhelu vastaamatta. Tyylikäs ulkonäkö, värivalikoima sekä 

kaukosäätimellä ja mikrofonilla varustettu irrotettava johto takaavat, ettet kertakaikkiaan 

malta olla ilman E45BT-kuulokkeita. Ne piristävät päivääsi väreillä ja nautinnolla.
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Pakkauksen sisältö:

1 pari E45BT-kuulokkeita

1 irrotettava johto

1 latausjohto

Varoituskortti

Takuukortti

Turvallisuustiedot

QSG

Tekniset tiedot:
 Liitäntä: 3,5mm (1/8") stereoliitin

 Dynaaminen elementti: 40mm

 Taajuusvaste: 20Hz – 20kHz

 Impedanssi: 32 Ω

 Akkukesto: jopa 16-tuntia

 Bluetooth-tyyppi: 4.1

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL-nimikkoäänentoisto
JBL-nimikkoäänentoisto tehokkailla 40 mm elementeillä sekä virtaviivaisella ja tyylikkäällä 
muotoilulla. 

Akkukesto jopa 16 tuntia
Nauti koko päivä tai pidempään langattomasta äänestä ilman kuulokkeiden lataamista.

Latausaika kaksi tuntia
Nopea kahden tunnin latausaika antaa 16 tunnin käyttöajan.

Vaihda saumattomasti laitteiden välillä
Voit vaihtaa saumattomasti esimerkiksi kannettavan laitteen musiikista puhelimeen saapuvaan 
puheluun, jolloin sinulta ei koskaan jää puhelu vastaamatta.

Miellyttyvästi istuva pehmustettu sanka
Miellyttävästi istuva ja tyylikäs pehmustettu sanka täydentää kuulokkeiden virtaviivaista ulkönäköä.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätö korvakupissa
Langattomassa tilassa korvakuppiin integroidut säätimet tarjoavat helpon musiikin ja puheluiden 
hallinnan.

Sotkeutumaton kudospinnoitettu johto
Kulmallisella liittimellä varustettu innovatiivinen sotkeutumaton johto siirtää johtojen sotkeutumisen 
historiaan.

Yleiskäyttöinen yksipainikkeinen kaukosäädin mikrofonilla
Useimpien älypuhelinten kanssa yhteensopivassa langallisessa tilassa hallitset musiikkia ja 
puheluita vaivattomasti.

Paranneltu ergonominen muotoilu
Istuvat, miellyttävät korvatyynyt pitävät kuulokkeet paikallaan musiikkinautinnon aikana – jopa 
liikkeellä ollessasi.
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