
Características
  JBL Safe Sound (<85 dB)

  Projetado para crianças

  Ajuste confortável

 Ultraportátil

  Personalize – Conjunto de adesivos

Roqueiros jovens, unam-se!

Seguros, leves e do tamanho perfeito para crianças, os fones de ouvido JBL JR300 foram 

especialmente produzidos para levar o áudio lendário e toda a diversão da JBL inclusive 

para os entusiastas mais jovens de música. Projetados com um limite de volume inferior 

a 85  dB para garantir que seja seguro usar os fones de ouvido. As crianças escutam 

confortavelmente, com Haste e almofadas auriculares acolchoadas personalizadas, para 

um ajuste suave. As crianças também vão se divertir personalizando os fones de ouvido 

com os adesivos disponíveis.

Fones de ouvido on-ear infantis
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Conteúdo da caixa:
1 par de fones de ouvido JR300

Certifi cado de garantia

Folheto de segurança

Especificações técnicas:

  Alto falantes: 32 mm

  Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz

  Plugue: 3,5 mm

  Comprimento do cabo: 1 m

  Peso: 108 g

Características e benefícios 

JBL Safe Sound (<85 dB)
Áudio lendário da JBL projetado para sempre limitar o volume abaixo de 85 dB, fazendo com que 
sejam seguros inclusive para os admiradores mais jovens de música.

Projetado para crianças
Haste e almofadas personalizadas com cores incríveis para crianças.

Ajuste confortável
Haste e almofadas auriculares acolchoadas, para um ajuste confortável.

Ultraportátil
Design compacto e dobrável com cabo fl at de um único lado, para tornar a música altamente portátil.

Personalize – Conjunto de adesivos
As crianças podem personalizar os fones de ouvido com o conjunto de adesivos fornecido.
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CONJUNTO DE ADESIVOS INCLUSO


