
Cechy
 Brzmienie JBL Pure Bass
 Pilot z 1 przyciskiem i mikrofonem
 Nieplączący się płaski kabel
 Komfortowo ergonomiczne wkładki 

douszne
 Wysokiej klasy metalizowana obudowa
 Miękki futerał

Potężne brzmienie Pure Bass. Teraz w wersji gotowej do drogi.

Przedstawiamy słuchawki douszne JBL T205 oferujące brzmienie JBL Pure Bass. Są lekkie, 

komfortowe i kompaktowe. Wyposażono je w wysokiej klasy metalizowaną obudowę, parę 

przetworników o rozmiarze 12,5 mm generujących potężne niskie tony, natomiast miękkie, 

ergonomicznie ukształtowane wkładki douszne pozwalają na komfortowe słuchanie przez 

długie godziny. Ponadto pilot z jednym przyciskiem umożliwia kontrolowanie odtwarzania 

muzyki, a także odbieranie połączeń w drodze za pomocą wbudowanego mikrofonu, dzięki 

czemu słuchawki JBL T205 to codzienny towarzysz w pracy, w domu i na drodze.

Słuchawki douszne
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Zawartość zestawu:
1 para słuchawek T205

Futerał

Karta informacyjna

Karta gwarancyjna

Specyfikacje techniczne:
		Wtyczka: 3,5 mm

		Przetwornik dynamiczny: 12,5 mm

		Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz 

Cechy i korzyści  

Brzmienie JBL Pure Bass

Od około 70 lat firma JBL projektuje systemy tworzące precyzyjny i imponujący dźwięk w dużych 
obiektach na świecie. Te słuchawki odtwarzają to samo brzmienie JBL, wytwarzając głębokie i 
potężne niskie tony.

Pilot z 1 przyciskiem i mikrofonem

Możesz kontrolować odtwarzanie muzyki za pomocą wygodnego jednoprzyciskowego pilota. Masz 
połączenie przychodzące? Odbierz je za pomocą wbudowanego mikrofonu.

Nieplączący się płaski kabel

Płaski kabel, który jest wytrzymały i nie splącze się w węzły.

Komfortowo ergonomiczne wkładki douszne

Miękkie, ergonomicznie ukształtowane wkładki douszne zapewniają pełny komfort podczas 
słuchania muzyki.

Wysokiej klasy metalizowana obudowa

Wysokiej jakości wykończenie nadaje słuchawkom (i Tobie) wyrafinowany i stylowy wygląd.

Miękki futerał

Model T205 można wygodnie przechowywać w miękkim futerale i nosić ze sobą.

Słuchawki douszne


