Case com carregador para fones de ouvido
Para fones in-ear JBL e da maioria das outas marcas

Agora você não precisa parar de ouvir música.

Características

O case com carregador JBL é leve, pequeno e cabe no bolso. Com ele, você pode ouvir até

Fique sempre ligado

16 horas de música usando fones JBL ou da maioria das outras marcas. Se precisar sair

Carregamento rápido

imediatamente, você pode usar a carga rápida, que carrega o fone para uma hora de uso

Proteção duradoura

em apenas 15 minutos, ou carregar as baterias dos fones e do estojo ao mesmo tempo.

Design portátil

Fabricado em um material siliconado resistente e bonito, que garante a melhor proteção, o
case com carregador JBL possui quatro LEDs indicadores do estado da bateria interna, um
botão Liga externo e uma alça embutida fixada ao estojo para você levá-lo aonde quiser.

Case com carregador para fones de ouvido
Para fones in-ear JBL e da maioria das outas marcas

Características e benefícios

Conteúdo da caixa:

Fique sempre ligado
Ouça até 16 horas a mais de música usando a maioria dos fones de ouvido in-ear.

1 case de carregamento de Fones JBL

Carregamento rápido
Ouça música por até 1 hora depois de apenas 15 minutos de carga rápida. As baterias dos fones e
do estojo podem ser carregadas ao mesmo tempo.
Proteção duradoura
Fabricado em material siliconado resistente e bonito, que garante a melhor proteção, seus fones
permanecerão seguros enquanto a bateria estiver sendo carregada.
Design portátil
Como o case pode ser levado no bolso, mochila ou bolsa, seus fones nunca ficarão descarregados.
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1 cabo de carregamento
1 Guia de início rápido
1 Cartão de advertência

Especificações técnicas:
Tipo de bateria: 400 mAH
Autonomia de bateria: 16 horas
Peso: 80 g
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