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JBL JR 460NC: Legendariskt ljud för små öron
Säkra, snygga och fulla av barnvänliga funktioner

Sverige, 25 augusti 2021– Låt barnen lyssna på musik med stil med nya JBL JR 460NC.

Episkt JBL-ljud, extrem komfort och tre fantastiska färgalternativ. Det volymbegränsade JBL

Safe Sound, enkelt Bluetooth-anslutning och aktiv brusreducering innebär att JBL JR 460NC

kommer bli en hit även hos föräldrarna.

 

Nya JBL JR 460NC är första hörlurarna i JBL JR-serien med aktiv brusreducering och en

överlägsen komfort över öronen. Perfekt för att underhålla barnen under längre resor eller i

hemmet. All blockera oönskat buller utifrån är inte bara bra för att ta bort distraktioner och

hålla barnen fokuserade, det tillåter dem även lyssna på ännu säkrare volymnivåer.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Fri från sladdar, men fortfarande enkla att använda. JR 460NC är enkla att ansluta, para ihop

eller växla mellan flera Bluetooth-enheter. Med en avtagbar ljudkabel kan barnen njuta av sina

hörlurar när som helst, var som helst.

 

JBL JR 460NC levererar legendariskt JBL-ljud på ett säkert sätt för känsliga öron. JBL JR

460NC säkerställer att barnen njuter av högkvalitativt ljud utan att riskera att skada öronen.

JBL:s signaturljud levereras säkert med JBL Safe Sound, begränsat till <85dB, så föräldrar kan

vara lugna att barnen hörsel är skyddad.

 

Inget behov av att ladda hörlurarna under resan, då JBL JR 460NC erbjuder 20 timmars

trådlöst lyssnade. Alla ladda hörlurarna helt tar bara två timmar, eller med snabbladdning i 15

minuter för 2 timmars lyssning.

 

Vinnare av det eftertraktade Red Dot Product Design Award 2021, kommer JBL JR 460NC i

rosa, orange och blått till ett pris av 800 SEK.
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OM JBL

JBL är skaparna bakom det fantastiska ljud som formar livets mest episka stunder. Från ikoniska händelser som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor, lyfter
JBL lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud som låter dem få ut det mesta av varje ögonblick. Med
oöverträffad professionell behörighet och över 60 års erfarenhet av att leverera branschledande innovationer, är
JBL experter när det kommer till att utveckla överlägset ljud.
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