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Nuoret rokkarit yhdistykää.

Turvalliset, kevyet ja lapsille mitoitetut, langattomat JBL JR300BT -kuulokkeet takaavat 

jopa 12 tuntia legendaarista JBL-ääntä pienimpien musiikin ystävien iloksi. Kuulokkeet on 

suunniteltu varmistamaan, että äänenvoimakkuus pysyy kuulon suojelemiseksi aina alle 

85 dB:n. Lisäksi niiden käyttö on niin helppoa, ettei lapsi tarvitse aikuisen apua. Lapset 

voivat kuunnella musiikkiaan mukavasti erityisesti suunniteltujen, kevyesti istuvien, 

pehmustettujen korvatyynyjen ja pääpannan ansiosta. Lapsilla on myös mahdollisuus 

antaa kuulokkeille persoonallinen viimeistely mukana tulevilla tarroilla.

Lasten langattomat on-ear-kuulokkeet

JR300BT



MUKANA TARRASARJA
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Pakkauksen sisältö:

1 pari JR300BT-kuulokkeita

1 USB-latauskaapeli

Pikaopas

Takuukortti

Varoituskortti

Tekniset tiedot:

  Dynaaminen elementti: 32 mm

  Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

  Soittoaika: 12 h

  Paino: 113 g

Ominaisuudet ja hyödyt 

JBL Safe Sound
JBL:n legendaarinen ääni on suunniteltu rajoittamaan voimakkuutensa alle 85 dB:n, joten 
kuulokkeet ovat turvalliset jopa pienimmille musiikin ystäville.

Bluetooth-yhteys
Lasten iloksi kuulokkeissa on 15 metrin langaton kantama ja helppokäyttöiset säätimet, joiden 
käyttämiseen ei tarvita aikuisten apua.

Lapsille suunniteltu
Erityisesti lapsille suunnitellut korvatyynyt ja pääpanta upeissa väreissä.

12 tunnin akkukesto
12 tunnin akkukesto ja pikalataus (10 minuutin latauksella saadaan 1 tunnin akkukesto)

Helppo hallinta
Lapsiystävälliset hallintapainikkeet tekevät käytöstä helppoa ja turvallista lapsille.

Mukava istuvuus
Kevyt istuvuus pehmustettujen korvatyynyjen ja pääpannan ansiosta.

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

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