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Unia młodych rockmanów.

Słuchawki JBL JR300BT – bezpieczne, lekkie i dostosowane dla dzieci – są specjalnie 

przygotowane, aby zapewnić najmłodszym miłośnikom muzyki nawet 12 godzin 

legendarnego dźwięku JBL i dobrą zabawę. Poziom głośności w słuchawkach nigdy nie 

przekracza 85 dB, aby chronić słuch. Łatwo się je obsługuje bez dodatkowej pomocy. Dzieci 

mogą komfortowo słuchać muzyki dzięki miękko wyściełanemu pałąkowi oraz mięciutkim 

poduszkom w nausznikach. Dzieci mogą dostosować słuchawki do swoich upodobań, 

wybierając dostępne naklejki.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

JR300BT
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Zawartość zestawu:

1 para słuchawek JR300BT

1 kabel do ładowania przez port USB

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Karta informacyjna

Specyfikacje techniczne:

  Przetwornik dynamiczny: 32 mm

  Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

  Czas odtwarzania: 12 godzin

  Masa: 113 g

Cechy i korzyści  
Bezpieczny dźwięk JBL
Legendarny dźwięk JBL z ograniczeniem głośności do 85 dB sprawia, że słuchanie muzyki jest 
bezpieczne nawet dla jej najmłodszych miłośników.

Obsługa Bluetooth
Dzieci będą zachwycone bezprzewodowym połączeniem o zasięgu do 15 metrów i łatwą obsługą, 
która nie wymaga pomocy dorosłych.

Przeznaczone dla dzieci
Specjalnie zaprojektowane poduszki w nausznikach oraz pałąk w fantastycznych kolorach.

12 godzin pracy na akumulatorze
12 godzin pracy na akumulatorze i szybkie ładowanie (1 godzina pracy na baterii po 10 minutach 
ładowania)

Łatwa obsługa
Przyjazne dla dzieci przyciski obsługi sprawiają, że słuchawki są bezpieczne i łatwe w obsłudze 
przez dzieci.

Doskonałe dopasowanie
Miękko wyściełany pałąk oraz mięciutkie poduszki w nausznikach.

Doskonale przenośne
Kompaktowa, składana konstrukcja sprawia, że muzyka staje się doskonale przenośna.

Można im nadać indywidualny charakter – zestaw naklejek
Dzieci mogą zindywidualizować wygląd słuchawek za pomocą zestawu naklejek.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

JR300BT


