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JBL JR 460NC: Groots geluid voor kleine oren
Veilig, trendy en vol kindvriendelijke functies

Amsterdam, 31 augustus 2021 - Kinderen rocken in stijl met de nieuwe JR 460NC-

koptelefoon van JBL. Met kenmerkend JBL-geluid, comfortabel ontwerp en drie

toffe kleurenopties weet deze koptelefoon alle kinderen voor zich te winnen. De

volumebeperking van JBL Safe Sound, eenvoudige Bluetooth-connectiviteit en

actieve ruisonderdrukking maken dat de JR 460NC's ook een hit zullen zijn bij

ouders.

De nieuwe JBL JR 460NC voegt voor het eerst actieve ruisonderdrukking en het comfort van

een over-ear-ontwerp toe aan de populaire JBL JR-serie. Ideaal tijdens reizen of bij het volgen

van online lessen. Het blokkeren van storend omgevingsgeluid is niet alleen handig om

afleiding te voorkomen en kinderen geconcentreerd te houden, ook kan er muziek worden

geluisterd op een lager niveau wat dus nog veiliger is voor de oren.
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De JBL JR 460NC zorgt ervoor dat kinderen kunnen genieten van hoogwaardig geluid zonder

het risico te lopen dat hun oren worden beschadigd. Op een veilige manier wordt het

kenmerkende geluid van JBL geleverd met JBL Safe Sound, wat maakt dat het volume altijd

onder 85dB blijft. Zodat ouders gerust kunnen zijn in de wetenschap dat het gehoor van hun

kinderen wordt beschermd.

Snoerloos maar toch eenvoudig in gebruik: De JBL JR 460NC is gemakkelijk om aan te sluiten,

te koppelen en tussen meerdere Bluetooth®-apparaten te laten schakelen. De koptelefoon

wordt geleverd met een losse audiokabel, zodat de koptelefoon altijd en overal kan worden

gebruikt.

Een lange rit voor de boeg? Met tot wel 20 uur draadloos luisteren biedt de koptelefoon

langdurig plezier. En zijn de kinderen vergeten de koptelefoon in de oplader te doen, geen

zorgen - 15 minuten snelladen is al goed voor 2 uur afspeeltijd.

De JBL JR 460NC is het perfecte maatje voor huiswerk, games en reizen!

De JBL JR 460NC, winnaar van een Red Dot Product Design Award 2021, is verkrijgbaar via

JBL.nl en de grote retailers voor €79,99 in de kleuren roze, oranje en blauw.
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OVER JBL

Al 75 jaar maakt het merk JBL muziek voelbaar en draagt bij de meest epische momenten van het leven. Van
iconische evenementen als Woodstock en concerten in Madison Square Garden tot wedstrijden in het Yankee
Stadium tot weekendtrips en tuinfeesten. JBL producten met het kenmerkende geluid en bekroonde technologie
brengen het beste naar boven uit ieder moment. Met een vooruitstrevende visie gecombineerd met passie,
getalenteerde technici en ontwerpers, zorgt het al jaren voor innovatieve audio oplossingen. JBL's Signature
Professional Sound is de toonaangevende technologie die grote popcultuur evenementen aandrijft, en heeft het
merk samengewerkt met 's werelds toptalent op het gebied van muziek, sport en esports. 
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