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T200A
Stereo-øretelefoner

Robust lyd i superlet indpakning. 

  JBL-teknikerne har trukket på den ekspertise, der kommer af at have konstrueret nogle 

af verdens fineste højtalere. Resultatet er disse lette og komfortable øretelefoner med den 

berømte JBL-lyd. T200’s 9 mm enheder genererer høj følsomhed, udvidet frekvensområde og 

PureBass-ydelse, som er dyb og kraftig. Så du hører den ægte udgave af din yndlingsmusik. 

Og fordi hovedtelefonerne - akkurat som musikken - er en forlængelse af din personlige stil, 

er JBL T200A fremstillet af kvalitetsmaterialer. Der medfølger en pung til nem opbevaring 

samt tre par silikoneomslag for komfort og bekvemmelighed. Desuden får du en indbygget 

mikrofon, så du kan styre din lyd og dine opkald uden at tage hovedtelefonerne af.



Den berømte JBL-lyd
JBL-enhederne leverer nøjagtig, kraftig PureBass-lyd for en enestående lytteoplevelse.

Bekvemmelighed på farten
I den bløde pung kan du let opbevare hovedtelefonerne, når de ikke bruges, og transportere 
dem sikkert.

Lette, komfortable og fremstillet med omtanke
     Når du kan nyde en komfortabel lytteoplevelse over selv længere perioder, kan du tage musikken med 
dig overalt. Fremstillet af kvalitetsmaterialer, der er slidstærke og pæne at se på.

Universel ét-knaps-fjernbetjening med mikrofon
Besvar og styr dine opkald uden problemer med én knap. Fungerer med Android- og iOS-enheder.
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Hvad er der i æsken:
1 par JBL T200A hovedtelefoner
3 sæt ørepropper (S, M, L) 
1 garanti- og sikkerhedskort
1 pung

Tekniske specifikationer
Enheds-størrelse: 9 mm
Frekvensområde: 20-22 kHz
Impedans: 16 Ω
Enhedsfølsomhed: 95 dB
Maksimal SPL: 10 mw
    Opgivet effekt-input: 4 mw
Kabellængde: 1,3 m
Stik: 3,5 mm
Vægt (g): 18

Stereo-øretelefoner


