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Erityisesti naisille suunnitellut in-ear-urheilukuulokkeet Twistlock™-
teknologialla.

Laita treeniisi vauhtia hienkestävillä in-ear-urheilukuulokkeilla, jotka on suunniteltu naisten 

korville sopiviksi. Twistlock®-teknologia ja Flexsoft® Comfort Fit -takuu JBL® Inspire™ 

300 For Women -kuulokkeet eivät satuta korvia tai putoa kesken pois. Samalla kuulet 

myös taustaäänet, jotta tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu. Ainutlaatuiset sotkeutumattomat 

QuikClik™-magneetit tekevät niiden käyttämisestä ja säilyttämisestä helppoa. Lisäksi niiden 

johdossa on useimpien älypuhelimien kanssa yhteensopiva yhden kosketuksen musiikki- ja 

puheluohjauksella varustettu mikrofoni. Upeissa väreissä saatavat, erityisesti pienemmille 

korville muotoillut Inspire 300 For Women -kuulokkeet jaksavat mukanasi jokaisen 

kilometrin, jokaisen toiston ja jokaisen hikipisaran ajan. Hei, pienet ja vahvat. 

In-ear-urheilukuulokkeet mikrofoni/kaukosäätimellä
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Pakkauksen sisältö:
1 pari JBL® Inspire™ 300 for Women 
-urheilukuulokkeita

1 urheilullinen kantopussi

2:det erikokoiset tulpat

Yleiset tekniset tiedot

  Saatavilla olevat värit: Aqua

Äänentoiston tiedot

  Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

Kaiuttimen tiedot

  12,2 mm:n elementti

Ominaisuudet ja hyödyt 

Hienkestävät
Kaikkiin treeniolosuhteisiin kehitetyt JBL® Inspire™ 300 -kuulokkeet kestävät sadetta, vettä ja hikeä.

Twistlock™-teknologia
Patentoitu Twistlock™-teknologiamme varmistaa hyvän istuvuuden, joten kuulokkeet pysyvät 
paikallaan rankimmankin treenin aikana.

FlexSoft™ 
Nämä kuulokkeet on valmistettu erittäin pehmeästä ja joustavasta silikonista, mikä varmistaa 
pitkäkestoisen ergonomisen mukavuuden ja takaa, etteivät ne koskaan satuta korvia. 

Tietoinen ympäristöstä
Kuulokkeet on suunniteltu ergonomisesti siten, että ne päästävät läpi ympäristön ääniä. Näin pysyt 
tietoisena ympäristöstäsi myös aktiivisen käytön aikana.

Sotkeutumattomat QuikClik® -magneetit
Sotkeutumattomien QuikClik -magneettien ansiosta urheilukuulokkeesi ovat aina käyttö- ja 
säilytysvalmiina.

Äänen ja kappaleiden ohjauksella varustettu mikrofoni
Hien- ja vedenkestävä yksipainikkeinen mikrofoni tarjoaa uudenlaista käyttömukavuutta sinulle, 
joka haluat tehdä montaa asiaa samanaikaisesti. Voit ohjata puheluita ja musiikkitoistoa yhdellä 
napinpainalluksella treeniä keskeyttämättä. Yhteensopiva useimpien älypuhelimien kanssa.

JBL:lle ominainen sointi ja PureBass-suorituskyky
JBL:llä on yli 70 vuoden kokemus tarkan ja erottelevan äänentoiston suunnittelemisesta 
huippuluokan elokuvateattereihin, konserttiareenoille ja äänitysstudioille ympäri maailman.
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