
Næste generations on-ear hovedtelefon omfatter JBL’s legendariske 
lyd, mobilvenlige betjeningsknapper og avanceret design.

Synchros E30 leverer karakteristisk dristig lyd: 40 mm dynamiske enheder med 
PureBass-ydelse bringer din musik til det næste niveau, med bas, der kan mærkes. 
Dens lette hovedbøjle og ergonomi, der tilpasser sig hovedet, blander design med 
vedvarende komfort og professionel pasform. Denne nye generations hovedtelefons 
iøjnefaldende design er helt tydelig i valget mellem fem livlige farver og dens 
karakteristiske 3-D drejehængsler med aluminiumdetaljer.

Overblik over funktionerne:
  Kraftfulde 40 mm dynamiske enheder 

leverer legendarisk JBL-lyd med bas, der 
kan mærkes

  Karakteristisk design i en regnbue af livlige 
farvekombinationer

  Aftagelig universal fjernbetjening/mikrofon 
med én knap supplerer enhver enhed

  Let konstruktion og ergonomisk hovedbøjle 
med selvjusterende ørekopper for en 
uforglemmelig pasform

SYNCHROS E30
JBL on-ear hovedtelefoner med legendarisk lyd, overlegen pasform og avanceret design



Kraftfulde 40 mm dynamiske enheder leverer legendarisk JBL-lyd med bas, der kan mærkes
Oplev rig, forvrængningsfri lyd, et bredt frekvensområde og forbedret lydkvalitet fra kraftfulde 40 
mm dynamiske enheder med PureBass-ydelse.

Karakteristisk design i en regnbue af livlige farvekombinationer
Bliv genstand for opmærksomhed med banebrydende designkarakteregenskaber, inklusiv 3-D 
drejehængsler, aluminiumdetaljer, fem livlige farvevalg og luksuriøse ørekoppuder af kunstlæder. 

Aftagelig universel fjernbetjening/mikrofon i én knap virker med enhver enhed
JBL Synchros E30 er den perfekte makker til din mobiltelefon og andre enheder, både når det 
gælder lyd og funktionalitet. Den er let og elegant, og du kan lynhurtigt skifte mellem musik og 
telefonsamtaler - med et tryk på en knap.

Let konstruktion med ergonomisk hovedbøjle og ørekopper med perfekt pasform
Opsigtsvækkende design møder her høj komfort og kvalitet. Den ergonomisk formede hovedbøjle 
sidder tæt til hovedet, mens de bløde ørekoppuder og den lette konstruktion gør det til en 
rendyrket fornøjelse at bære E30.

Hvad er der i æsken?
1 JBL Synchros E30 on-ear hovedtelefon 

1 aftageligt kabel med én knap til  
 fjernbetjening/mikronfon

1 sikkerhedsark

1 Lynguide

Tekniske specifikationer:
 Dynamisk enhed: 40 mm

 Frekvensområde: 10 Hz - 22 kHz

 Impedans: 32 ohm

 Max SPL: 114dB @ 30 mW

 Opgivet power-input: 30 mW

 Forbindelser: 3,5 mm jack

 Vægt: 150 g.
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