
Seuraavan sukupolven on-ear-kuulokkeissa on JBL:n täyteläinen, 
legendaarinen ääni,  matkapuhelinystävälliset säädöt ja tyylikäs muotoilu.

Synchros E30 tarjoaa erottuvan, rohkean äänen: 40 mm elementit PureBass-äänentoistolla 
vievät musiikkisi seuraavalle tasolle laajalla taajuusvasteella ja bassolla, jonka voit 
tuntea. Sen kevyt sanka ja päänmyötäinen ergonominen muotoilu varmistavat hyvän 
istuvuuden ja tarjoavat käyttömukavuutta pitkässäkin kuuntelujaksossa. Tämän uuden 
sukupolven katseita kääntävät kuulokkeet ovat huomiota herättävän tyylikkäät ja erottuvat 
kilpalijoistaan viidellä pirteällä värivaihtoehdollaan alumiinikorostuksineen sekä kätevällä 
3-D-taittomekanismillaan.

Ominaisuudet Lyhyesti:
 Tehokkaat 40 mm elementit tarjoavat 

legendaarisen JBL-äänen bassolla, jonka 
voit tuntea

 Erottuva tyylittely ja design sateenkaaren 
eloisissa väreissä

 Irrotettava, yhden painikkeen universaali 
kauko-ohjain/ mikrofoni täydentää joka 
laitetta

 Kevyt rakenne ja ergonominen 
sankakuuloke itsesäätyvillä korvakupeilla ja 
miellyttävällä istuvuudella

SYNCHROS E30
On-ear -kuulokkeet legendaarisella äänellä, erinomaisella istuvuudella ja tyylikäällä muotoilulla



Tehokkaat 40 mm elementit tarjoavat legendaarisen JBL-äänen bassolla, jonka voit tuntea
Koe rikas, vääristymätön ääni, laaja taajuusalue ja parempi äänenlaatu tehokkailla 40 mm 
elementeillä ja PureBass-äänentoistolla.

Erottuva ulkoasu ja muotoilu sateenkaaren eloisissa väreissä
Kiinnitä huomiota huipputeknologian design-ominaisuuksiin, mukaan lukien 3-D-taittomekanismi, 
alumiinikorostukset, viisi eloisaa värivalintaa ja ylelliset nahkaiset korvatyynyt. 

Irrotettava, yhden painikkeen universaali kauko-ohjain/ mikrofoni täydentää joka laitetta
Kannettava JBL Synchros E30s muodostaa täydellisen kumppanuuden valitsemasi laitteen 
kanssa – sekä äänenlaadun näkökulmasta että toiminnollisuudesta katsoen. Kevyiden ja 
tyylikkäiden kuulokkeiden avulla voit siirtyä puhelimesta musiikkiin ja takaisin tahtiakaan 
menettämättä - kaikki napin painalluksella.

Kevyt rakenne ja ergonominen sankakuuloke itsesäätyvillä korvakupeilla ja 
mielyttävällä istuvuudella
Kaikessa on kyse katseen kiinnittävästä mukavuudesta ja kokonaislaadusta: E30-kuulokkeiden 
korvia myötäilevät pehmeät korvatyynyt ja ergonomisesti muotoiltu sanka tarjoavat nautinnollisen 
kuunteluelämyksen pitkässäkin kuuntelujaksossa.

Mitä pakkaus sisältää?
1 JBL Synchros E30 on-ear-kuulokkeet 

1 irrotettava kaapeli kauko-ohjain- ja  
mikrofonipainikkeella

1 käyttöturvallisuustiedote

1 pikaopas

Tekniset tiedot:
 Elementti: 40mm

 Taajuusvaste: 10 – 22kHz

 Impedansi: 32 ohmia

 Maksimi SPL: 114dB @ 30mW

 Tehonkesto: 30mW

 Liitäntä: 3.5mm jakkipistoke

 Paino:  150g
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