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JBL T300A
On-ear hoofdtelefoon met een afstandsbediening/microfoon beschikbaar in verschillende kleuren

Geniet van krachtig JBL-Geluid.

JBL-ingenieurs maken gebruik van jarenlange ervaring in het bouwen van de beste 

luidsprekers ter wereld om deze ruisonderdrukkende, lichtgewicht, comfortabele 

hoofdtelefoon te ontwikkelen met typisch JBL-geluid. De 40 mm drivers van de T300A 

genereren een diep, krachtig en nauwkeurig geluid met het juiste niveau aan Bass. Dus je 

krijgt optimale weergave van je favoriete muziek. En omdat we weten dat hoofdtelefoons 

een verlengstuk zijn van je persoonlijke smaak, is de JBL T300 verkrijgbaar in verschillende 

kleuren en voorzien van een duurzame kabel voor probleemloos luistergenot. Behalve de 

verstelbare, hoofdband en gevoerde oorschelpen is er een microfoon zodat je eenvoudig 

gesprekken aan kunt nemen vanaf elke smartphone zonder de hoofdtelefoon af te zetten.
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Typisch JBL-geluid 
JBL drivers leveren nauwkeurig en krachtig geluid voor een bijzondere luisterervaring.

Lichtgewicht voor on-the-go luistergenot
Genieten van een comfortabele luisterervaring, zelfs voor langere perioden, betekent dat je muziek 

overal mee naar toe kunt nemen.

Afstandbediening met microfoon
Gemakkelijk bellen zonder ooit je hoofdtelefoon af te zetten.

Aantrekkelijke kleurcombinaties
Geweldig geluid. Geweldige stijl.

Inklapbare, gesloten oorschelpen
De oorschelpen van de JBL T300A hoofdtelefoon kunnen ingeklapt worden wanneer je 

ze niet gebruikt, waardoor je de hoofdtelefoon gemakkelijk kunt opbergen en meenemen.  

Het closed-back ontwerp zorgt voor een geheel eigen luisterervaring.

JBL T300A
On-ear hoofdtelefoon met een afstandsbediening/microfoon beschikbaar in verschillende kleuren

Verpakkingsinhoud:

JBL T300A On-ear hoofdtelefoon
Inclusief draagtas
Informatie over Garantie en Veiligheid

Specificaties: 

High performance drivers: 40 mm
Frequentiebereik: 20–22kHz
Impedantie: 32 ohms
Gevoeligheid: 112dBSPL @ 1kHz, 1mW
Nominaal vermogen: 30mW
Microfoon gevoeligheid: -42dBPa/V @ 1kHz
Kabel: 1,2 m
Stekker: 3,5 mm


