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Dźwięk, który cię porusza, gdy jesteś w ruchu.

Nauszne słuchawki bezprzewodowe JBL E45BT zapewniają dźwięk sygnowany przez firmę 

JBL wprost na Twojej głowie. Słuchawki E45BT to jeden z naszych najbardziej uniwersalnych 

produktów, który cechuje się akumulatorem zapewniającym słuchanie muzyki do 16 godzin, 

stylowym pałąkiem wykończonym materiałem oraz ergonomiczną konstrukcją. To oznacza, 

że rozrywka nigdy się nie kończy, a świetna zabawa jest jeszcze bardziej wzmocniona 

bez względu na to co robisz – pracujesz, przemieszczasz się komunikacją miejską lub 

spacerujesz po mieście. Możesz bez problemu przełączyć się pomiędzy urządzeniami na 

przykład z urządzenia mobilnego na telefon komórkowy, a dzięki temu nigdy nie pominiesz 

połączenia. Elegancki wygląd, różne kolory oraz rozłączany kabel z pilotem i mikrofonem, to 

wszystko sprawi, że nie będziesz chcieć rozstać się ze słuchawkami E45BT. Rozpromienią 

Twój dzień i zapewnią dobrą zabawę.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne
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Zawartość zestawu:

1 para słuchawek E45BT

1 przewód odłączany

1 przewód zasilający

Karta ostrzegawcza

Karta gwarancyjna

Arkusz informacji o produkcie

QSG

Specyfikacje techniczne:
	Złącze: 3,5 mm (1/8") stereo mini-jack

	Głośnik dynamiczny: 40 mm

	Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

	Impedancja: 32 Ω 

	Działanie na akumulatorze: do 16 h

	Typ BT: 4.0

Cechy i korzyści
Dźwięk sygnowany przez firmę JBL 
Dźwięk sygnowany przez firmę JBL emitowany jest przez 40 mm głośniki umieszczone w smukłej i 
stylowej konstrukcji. 

16 godzin działania na akumulatorze 
Ciesz się bezprzewodową muzyką przez cały dzień albo i dłużej. Nie będziesz musieć podłączać 
słuchawek do ładowarki.

Czas ładowania akumulatora – 2 godziny 
Szybki czas ładowania wynoszący 2 godziny, daje możliwość odtwarzania muzyki aż do 16 godzin.

Bezproblemowe przełączanie się pomiędzy urządzeniami 
Bez wysiłku możesz przełączyć się pomiędzy muzyką odtwarzaną z telefonu a rozmową telefoniczną, 
a dzięki temu nigdy nie pominiesz połączenia.

Komfortowy pałąk podszyty materiałem 
Komfortowy i stylowy materiał na pałąku uzupełnia doskonały wygląd słuchawek.

Sterowanie dźwiękiem na muszli słuchawkowej 
W trybie bezprzewodowym, sterowanie na muszli słuchawkowej zapewnia wygodne zarządzanie 
muzyką i połączeniami telefonicznymi.

Przewód z materiału, który się nie plącze 
Innowacyjny przewód, który nie plącze się oraz zakrzywione wtyczki oznaczają, że rozplątywanie 
przewodów to już historia.

Jednoprzyciskowy, uniwersalny pilot z mikrofonem 
W trybie przewodowym, dzięki załączonemu przewodowi zgodnemu z większością smartfonów, 
umożliwia łatwe sterowanie muzyką i połączeniami telefonicznymi bez używania rąk.

Udoskonalona, ergonomiczna konstrukcja 
Dopasowujące się, wygodne poduszki oznaczają, że słuchawki pozostaną na swoim miejscu nawet, 
gdy jesteś w ruchu.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne


