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Dźwięk, który cię porusza, gdy jesteś w ruchu.

Słuchawki douszne JBL E35 to styl i głębia – wszystko zwinięte w jednym pakiecie z 

dźwiękiem sygnowanym przez firmę JBL. Innowacyjny i stylowy pałąk materiałowy oraz 

ergonomiczna konstrukcja sprawia, 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. Odłączany przewód, który się nie zaplącze, 

smukła, składana konstrukcja oraz jednoprzyciskowy, uniwersalny pilot to dodatkowe cechy 

tego produktu, które sprawiają, że E35 to idealny wybór. Dostępne są w 5 wyjątkowych 

kolorach, co sprawia, że Twoje słuchawki E35 dają radość i dodają kolorów życiu.

Słuchawki nauszne
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Zawartość zestawu:
1 para słuchawek E35

Jednoprzyciskowy, uniwersalny pilot z 
mikrofonem z odłączanym przewodem

Karta ostrzegawcza

Karta gwarancyjna

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

	Głośnik dynamiczny: 40 mm

	Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz

 Impedancja: 32Ω  

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. 

Jednoprzyciskowy, uniwersalny pilot z mikrofonem
Urządzenie zgodne z większością smartfonów, pozwala na łatwe sterowanie muzyką i połączeniami 
telefonicznymi bez używania rąk.

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

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

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

Lekkie słuchawki
Wygoda podczas ciągłego użytkowania.

Słuchawki nauszne


