
Características
 Sonoridade Padrão JBL

 Microfone com controle remoto 
de um botão

 Leve e confortável

 Cabo de tecido que não embola

 Várias opções de ponteiras

 Estojo de transporte

O som que vai com você a onde quer que você vá.

Os fones in-ear JBL E15 oferecem estilo e substância em um único produto. Apesar de 

seu tamanho reduzido, o JBL E15 possui alto-falantes de 8,6 mm que produzem toda a 

sonoridade padrão JBL. Com suas ponteiras anguladas em vários tamanhos, o JBL E15 

encaixa com precisão e conforto para você ouvir o quanto quiser enquanto está trabalhando, 

em trânsito ou apenas passeando pela cidade. O cabo de tecido não embola, o design leve, 

a bolsa conveniente que facilita o armazenamento e um controle remoto universal de um 

botão tornam o E15 a escolha perfeita. Disponível em diversas cores vivas, os fones E15 

são um acessório colorido e divertido que complementa seu estilo de vida.

Fones intra auriculares
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Conteúdo da caixa: 

1 fone E15

Ponteiras auriculares (P, M e G)

Bolsa

Cartão de aviso

Cartão de garantia

Especificações técnicas:
	Plugue: Miniplugue estéreo de 3,5 mm (1/8")

	Driver dinâmico: 8,6 mm

	Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz

	Impedância: 16 Ω

Características e benefícios 
Sonoridade Padrão JBL
Sonoridade padrão JBL em um design compacto e cheio de estilo.

Microfone com controle remoto de um botão
O controle remoto é compatível com a maioria dos smartphones e permite controlar a música e 
atender a chamadas.

Leve e confortável
Confortável para uso contínuo por períodos prolongados.

Cabo de tecido que não embola
Um cabo inovador que não embola e o plugue angulado significam que cabos embolados agora são 
coisas do passado.

Várias opções de ponteiras
Obtenha a melhor ponteira para seu ouvido, com encaixe perfeito e o máximo de conforto.

Estojo de transporte
Proteção em movimento.

Fones intra auriculares


