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JBL JR 460NC: Legendarisk lyd for små ører
Trygge, kule og full av barnevennlige funksjoner.

Norge, 25. august 2021 – La barna rocke med stil i de nye JR 460NC-hodetelefonene fra

JBL. Episk JBL-lyd, høy komfort og tre fantastiske fargevalg vil gjøre dem til en favoritt hos

barna. Volumbegrenset JBL Safe Sound, enkel Bluetooth-tilkobling og aktiv støydemping gjør

at JR 460NC også vil bli en hit blant foreldre.
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Nye JR 460NC er de første hodetelefonene i den populære JBL JR-serien med støyreduksjon og

den ypperste komforten med klokker som går over øret. De er perfekt til å underholde barna på

reise, eller som hjelpemiddel når barna trenger å konsentrere seg om leksene hjemme. Å

blokkere uønsket støy fra omgivelsene er ikke bare bra for å fjerne distraksjoner, det lar dem

også lytte på enda tryggere lydnivåer.

Ingen ledninger, men fremdeles enkle å bruke. JR 460NC-hodetelefonene er enkle å koble til –

sammenkobling og bytte mellom flere Bluetooth-enheter kan gjøres på et blunk. Med en

avtagbar lydkabel kan barna glede seg over å bruke JR 460NC-hodetelefonene sine når som

helst, uansett hvor de er og går.

Med legendarisk JBL-lyd levert på en trygg måte, er dette et perfekt produkt for de mest

følsomme ørene. JBL JR 460NC sikrer at barna får all glede av lyd av høy kvalitet, uten å

risikere skade på ørene. JBLs signaturlyd leveres trygt med JBL Safe Sound, begrenset til

<85dB, slik at foreldrene kan slappe av i visshet om at barnas hørsel er beskyttet.

Man trenger ikke å lade midtveis. JR 460NC gir langvarig moro med opptil 20 timers trådløs

lytting. Å lade batteriet fullt opp tar bare to timer, og med hurtiglading i kun 15 minutter får

man hele 2 timers avspillingstid.

Dette er den perfekte følgesvennen for lekser, lek og reiser – JBL JR 460NC er et must for

barna denne høsten.

JBL JR 460NC ble kåret til vinner av Red Dot Product Design Award 2021, og er tilgjengelig i

fargene rosa, hvit og blå på no.JBL.com fra august 2021.
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ABOUT JBL

JBL skaper lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av prisvinnende lydutstyr, løfter JBL
lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft og industriledende innovasjon, har JBL sine
talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature
Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens største popkulturelle arrangementer, og JBL
samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport og e-sport.
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