
Funktioner
 JBL Pure Bass-lyd
 1-knaps fjernbetjening med mikrofon
 Sammenfiltringsfrit, fladt kabel
 Ergonomiske øretelefoner med 

komfortabel pasform
 Førsteklasses øretelefonkabinet i metal
 Etui

Kraftig, ren baslyd. Fås nu som takeaway.

Vi præsenterer JBL T205-øretelefonerne med JBL Pure Bass-lyd. De er lette, komfortable 

og kompakte. Under det førsteklasses kabinet i metal leverer et par 12,5 mm enheder seriøs 

bas, mens de bløde, ergonomisk formede ørestykker sikrer en behagelig lytteoplevelse 

gennem mange timers lytning. Fjernbetjeningen med én knap lader dig styre musikken og 

besvare opkald med den indbyggede mikrofon, når du er på farten. Derfor er JBL T205 den 

perfekte ledsager i din hverdag – både på arbejdet, derhjemme og på farten.

Øretelefoner



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

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL er et varemærke 
tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated, som er registreret i USA og/eller andre lande. Funktioner, 
specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.

Hvad er der i æsken:
1 par T205-hovedtelefoner

Etui

Advarselsdatablad

Garantibevis

Tekniske specifikationer:
		Stik: 3,5 mm

		Dynamisk enhed: 12,5 mm

		Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz 

		Vægt: 14,3 g

Funktioner og fordele

JBL Pure Bass-lyd

I omkring 70 år har JBL skabt den præcise, imponerende lyd, man finder på de store spillesteder 
rundt om i verden. Disse hovedtelefoner gengiver den samme JBL-lyd med en bas, der er både dyb 
og kraftig.

1-knaps fjernbetjening med mikrofon

 Kontroller din musik med den praktiske fjernbetjening med én knap. Har du et indgående opkald? 
Besvar opkald på farten med den indbyggede mikrofon.

Sammenfiltringsfrit, fladt kabel

Et fladt kabel, der er robust og ikke bliver filtret sammen.

Ergonomiske øretelefoner med komfortabel pasform

De bløde, ergonomisk formede øretelefoner lader dig nyde musikken med fuld komfort.

Førsteklasses øretelefonkabinet i metal

En finish i høj kvalitet giver dine hovedtelefoner (og dig) et raffineret og elegant look.

Etui

T205 kan nemt opbevares i etuiet og tages med.
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