
SYNCHROS CHROME EDITION

Eigenschappen

  Lichtgewicht stalen hoofdband en lederen 
oorkussens

  JBL Professional Audio Sound met 
PureBass performance

  Werkt op 2 AAA -batterijen en levert 20 uur 
on-the-go hoogwaardig luisterplezier met 
JBL LiveStage™ technologie

  Afneembare kabel met iOS 3-toets remote/
microfoon kabel en universele 3-toets 
remote/microfoon kabel

 Verkrijgbaar in Chrome

Geluid waarmee je gezien kunt worden.
De lancering van een actieve hoofdtelefoon die uniek is op de markt. De JBL Synchros 
Chrome Edition, tot in perfectie gemaakt met een lichtgewicht, duurzaam ontwerp, neemt je 
zintuigen mee naar onbekend terrein wat geluidservaring betreft. De Synchros Chrome Edition, 
gebaseerd op dezelfde JBL-geluidssystemen die worden gebruikt in de meest prestigieuze 
clubs van de wereld, levert een gebalanceerde geluidsbeleving met JBL Professional Audio 
Sound en een diepe, krachtige PureBass performance. De gepatenteerde LiveStage™ 
signaalverwerkingstechnologie verbetert de akoestiek en levert een meer levensechte 
luisterervaring, terwijl een set AAA –batterijen je 20 uur luisterplezier met LiveStage technologie 
bieden zonder in te boeten aan geluidskwaliteit. De hoofdtelefoon is  compatibel met iOS en 
andere smartphones en de metalen accenten geven hem een gedurfde en dynamische look. De 
Synchros Chrome Edition is een ware trendsetter tot in de kleinste details: een krachtig nieuw 
ontwerp gemaakt met hoogwaardige materialen en ontwikkeld met revolutionaire technologie.

Actieve Over-Ear Stereo hoofdtelefoon



Lichtgewicht stalen hoofdband en lederen oorkussens
Hoofdtelefoon voor compromisloze duurzaamheid met bovendien stijlvol comfort voor de luisteraar.

Gepatenteerde LiveStage™ signaalverwerking zorgt voor een meer levensechte geluidservaring
JBL’s LiveStage™ digitale signaalverwerking verbetert de audiokwaliteit van de hoofdtelefoon om de 
beleving van een live optreden te creëren.

JBL Professional Audio Sound met PureBass performance
Wetenschappelijk ontworpen oorschelp-akoestiek en een eerste klas 50 mm driver zijn de kern van 
de JBL Professional Audio performance. Ze leveren pure kracht en helderheid van een pulserende 
bas – het geluid dat men verwacht van de wereldleider in concertgeluid. Het resultaat spreekt voor 
zich: JBL’s helderheid van geluid, in alle frequenties en volumes, laten je genieten van de zwaarste 
drums zonder ook maar iets in te boeten aan geluidskwaliteit.

Werkt op 2 AAA -batterijen en levert 20 uur on-the-go hoogwaardig luisterplezier met JBL LiveStage 
technologie.

Compatibel met zowel iOS- als Android-apparaten
De meegeleverde afneembare kabel met iOS 3-toets remote/microfoon kabel en een universele 
3-toets remote/microfoon kabel geven je optimale fl exibiliteit waar je ook bent.

Nieuwe afwerking     
De JBL Synchros Chrome Edition is verkrijgbaar in een nieuwe afwerking die net zo dynamisch en 
uitgesproken is als je eigen muzieksmaak.

Verpakkingsinhoud:

  1 JBL Synchros Chrome 
Edition actieve over-ear stereo 
hoofdtelefoon

  1 iOS 3-toets remote/microfoon 
kabel en 1 universele 3-toets 
remote/microfoon kabel

 2 x AAA batterijen 
 Opberghoesje
 Snelstartgids

Technische specifi caties:

  Type: Actieve over-ear stereo 
hoofdtelefoon

  Premium 50 mm driver
  Frequentiebereik: 10 Hz – 22 kHz
  Maximum SPL: 117 dB @ 30 mW
  Nominaal opgenomen vermogen: 

30 mW
  Aansluitingen: 3,5 mm jackplug
  Afmetingen (B x H x L): 178,5 mm X 

137,1 mm X 90 mm
  Gewicht: 306,1 g (zonder batterij)
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