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Trådløse, omsluttende hovedtelefoner med støjreduktion til børn

JBL Safe Sound, uden støj.
Uanset om I er på farten eller lærer derhjemme, så giv dit barn den fantastiske JBL Safe Sound.
De er finjusteret til børns ører og hoveder og er komfortable og nemme at bruge for selv de mindste
børn. Lær, spil og udforsk på en sikker måde med en lydstyrke under 85 dB og børnevenlige,
sikre materialer, der ikke går i stykker. Op til 20 timers batterilevetid betyder langvarig sjov hele
ugen, og du kan genoplade på blot to timer. Aktiv støjreduktion fastholder barnets fokus, og den
indbyggede mikrofon gør det let at chatte med venner og lærere. Det er aldrig for tidligt at sætte
pris på JBL Safe Sound: Kvalitetslyd har ingen aldersgrænse.
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Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

JBL Safe Sound
Kvalitetslyd har ingen aldersgrænse. Du kan være sikker på, at dine børn er sikre, mens de har
det sjovt. Med en maksimal lydstyrke på under 85 dB kan de trygt nyde JBL’s kvalitetslyd.

JBL Jr460NC
Type-C-opladningskabel
3,5 mm lydkabel
1 x garanti/advarselsark
1 x startguide / sikkerhedsdatablad

Aktiv støjreduktion
Luk støj og forstyrrelser ude med aktiv støjreduktion. Dine børn kan holde fokus, uanset om de
lytter til musik, nyder deres yndlingsprogram eller lærer online.
Kommuniker med indbygget mikrofon
Hjælp dine børn med at holde forbindelsen til verden med den indbyggede mikrofon. De kan
nemt snakke med venner og familie - eller læreren i klasseværelset.
Op til 20 timers batterilevetid og hurtig opladning
Med op til 20 timers spilletid (og 30 timer med støjreduktion slået fra) giver JBL Jr460NC dig
langvarig sjov. Når det er tid til at lade op, tager det kun to timer, så de er klar igen på ingen tid.
Designet til børn med nem betjening
Med superenkel og brugervenlig betjening har dine børn kontrollen. Hovedtelefonerne er
finjusteret til børns ører og hoveder og er lavet af børnevenlige, sikre materialer, der ikke går i
stykker.
Aftageligt lydkabel og flerpunktsforbindelse
Tilslut og afspil, eller bliv trådløs. Det aftagelige lydkabel giver valgfrihed til at lytte når som helst
og hvor som helst. Flerpunktsforbindelsen gør det muligt hurtigt at skifte fra en Bluetooth-enhed
til en anden.
Google Fast Pair
Takket være Googles Fast Pair-teknologi forbindes JBL Jr460NC øjeblikkeligt til din
Android-enhed. Du kan også parre flere enheder ved blot at trykke på enhedernes skærm.

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

Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: Dynamisk enhed på 32 mm
Strømforsyning: 5,0 V 1,0 mA
Vægt: 200 g
Batteritype: Litium-ion-polymer
(450 mA / 3,7 V)
Opladningstid: <2 timer fra helt afladet
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv
støjreduktion slukket: Op til 30 timer
Musikspilletid med Bluetooth og aktiv
støjreduktion tændt: Op til 20 timer
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 32 ohm
Følsomhed: 92 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maksimal SPL: 81 dB
Mikrofonfølsomhed: -27 dBV ved 1 kHz/Pa
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion: HFP 1.6, AVRCP 1.5,
A2DP 1.3
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt: < 10 dBm
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimal brugstemperatur: 45 °C
Kabellængde (m): 1
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