
Sportowe słuchawki douszne

Inspire™ 100 For Women

Cechy
 Odporne na pot

 Technologia Twistlock™

 Flexsoft™  

 Świadomość otoczenia

 Dźwięk JBL Signature z technologią 
PureBass

Douszne słuchawki sportowe z technologią Twistlock™ — technologia 
stworzona z myślą o kobietach.

Ćwicz bez ograniczeń dzięki odpornym na pot słuchawkom dousznym, dostosowanym do 

kształtu kobiecych uszu. Technologie Twistlock® i Flexsoft® Comfort Fit gwarantują, że 

słuchawki JBL® Inspire™ 100 For Women nigdy nie wypadają ani nie sprawiają bólu, a 

także przepuszczają dźwięki z zewnątrz, aby umożliwić zachowanie świadomości otoczenia. 

Słuchawki Inspire 100 For Women zostały specjalnie dostosowane do mniejszych uszu 

oraz są dostępne w intensywnych kolorach. Będą Ci służyć przy każdym kroku, każdym 

powtórzeniu oraz każdej kropli potu. Witajcie, małe i potężne.
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Sportowe słuchawki douszne

Inspire™ 100 For Women

Zawartość zestawu:
Para sportowych słuchawek JBL® Inspire™ 100 
For Women

Ogólne dane techniczne

	 Dostępne kolory: turkus

Parametry dźwięku

	 Pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz

Specyfikacja głośnika

	 Przetwornik 12,2 mm

Cechy i korzyści 
Odporne na pot
Słuchawki JBL® Inspire™ 100 zostały opracowane do ćwiczenia w każdych warunkach — są 
odporne na działanie deszczu, wody oraz potu.

Technologia Twistlock™

Nasza opatentowana technologia Twistlock™ zapewnia bezpieczne dopasowanie oraz gwarancję 
niewypadania nawet podczas najtrudniejszych ćwiczeń fizycznych.

Flexsoft™ 
Wykonane z ultramiękkiego, elastycznego silikonu charakteryzują się doskonałą ergonomią i 
długotrwałym komfortem — możesz mieć pewność, że nigdy nie będą sprawiały bólu.

Świadomość otoczenia
Słuchawki charakteryzują się ergonomiczną konstrukcją, która przepuszcza dźwięki z otoczenia, 
dzięki czemu wiesz, co dzieje się wokół Ciebie podczas aktywnego używania.

Dźwięk JBL Signature z technologią PureBass
Od ponad 70 lat inżynierowie JBL tworzą rozwiązania zapewniające dokładny, naturalnie brzmiący 
dźwięk w kinach, na stadionach i w studiach nagraniowych na całym świecie.
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