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 Kenmerkend JBL-geluid

 Gebruiksgemak onderweg

 Lichtgewicht, comfortabel en met zorg  
 gemaakt

 Eénknops universele afstandsbediening 
 met microfoon

T200A
In-ear stereo hoofdtelefoon

Robuust geluid vederlicht verpakt. 

Voortbordurend op de expertise, opgedaan bij het bouwen van de beste luidsprekers ter 

wereld, hebben de technici van JBL een lichte, comfortabele hoofdtelefoon ontworpen die het 

kenmerkende JBL-geluid levert. De 9 mm drivers van de T200 bieden een hoge gevoeligheid, 

een verbeterde frequentierespons en een diepe, krachtige PureBass Performance. Hierdoor 

hoor je je favoriete muziek zoals deze echt bedoeld is. En omdat wij weten dat hoofdtelefoons, 

net als de muziek die zij afspelen, een verlengstuk zijn van je persoonlijke stijl, is de 

JBL T200A gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen en wordt hij geleverd met een 

handig opberghoesje en 3 paar siliconen hulzen voor comfort en gebruiksgemak. Bovendien is 

er een in-line microfoon waarmee je je muziek en telefoongesprekken kunt regelen zonder dat 

je je oortjes uit hoeft te doen.



Kenmerkend JBL-geluid
JBL-drivers leveren nauwkeurig en krachtig PureBass-geluid voor een uitzonderlijke luisterervaring.

Gebruiksgemak onderweg
Een zacht opberghoesje maakt het gemakkelijk de hoofdtelefoon op te bergen wanneer je hem niet 
gebruikt en deze overal veilig mee naartoe te nemen.

Lichtgewicht, comfortabel en met zorg gemaakt
 Omdat je langdurig comfortabel van je muziek kunt genieten, kun je deze dus overal mee naartoe 
nemen. Gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen, duurzaam en mooi om te zien.

Eénknops universele afstandsbediening met microfoon
Beantwoord en beheer moeiteloos je telefoongesprekken, met één druk op de knop. Werkt met 
Android- en iOS-apparaten.
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Verpakkingsinhoud:
1 JBL T200A hoofdtelefoon
3 paar oordopjes (S, M, L) 
1 garantie- en veiligheidskaart
1 opberghoesje

Technische specificaties
Maat van driver: 9 mm
Frequentiebereik: 20-22 kHz
Impedantie: 16 Ω
Gevoeligheid van driver: 95 dB
Maximale SPL: 10 mW
Nominaal ingangsvermogen: 4 mW
Kabellengte: 1,3 m
Aansluiting: 3,5 mm
Gewicht (g): 18

In-ear stereo hoofdtelefoon


