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T280A
In-ear hoofdtelefoon met high performance drivers

Ontworpen met jouw muziek in ons achterhoofd. 

JBL-ingenieurs, die hun expertise opgedaan hebben bij de ontwikkeling van luidsprekers die 

tot de beste ter wereld behoren, ontwikkelden de JBL T280A, een lichtgewicht, comfortabele 

in-ear hoofdtelefoon die kenmerkend JBL-geluid levert. De toepassing van PureBass zorgt 

voor aanstekende ritmes. Gebruikers zullen de toepassing van kwalitatief hoogwaardige 

materialen waarderen – stevig aluminium op de behuizing, siliconen oordopjes en de platte 

kabel die niet in de knoop raakt. Voeg daaraan toe een ééntoets microfoon en remote voor 

uitstekende helderheid bij het telefoneren en krachtige 9mm drivers voor een gebalanceerde 

geluidsweergave en het is duidelijk dat de JBL T280A de belichaming is van de ultieme in-ear 

geluidservaring. En omdat stijl en geluid bijna synoniem zijn, is de JBL T280A verkrijgbaar in 

zwart, zilver en goud, waarbij het JBL-logo geraffineerd in de behuizing is geëtst.
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T280A
In-ear hoofdtelefoon met high performance drivers

Kenmerkend JBL-geluid 
JBL heeft voor meer dan 60 jaar nauwkeurig, natuurlijk gearticuleerd geluid ontwikkeld dat gebruikt 

wordt in bioscopen, arena’s en opnamestudio’s over de hele wereld. Dat legendarische JBL-geluid is 

nu overal voor iedereen beschikbaar.

Microfoon en afstandsbediening met één toets 
Als je echt je muziek moet onderbreken om een oproep te beantwoorden, zorgt de met één toets 

bedienbare microfoon en remote voor eenvoudige bediening van je smartphone.

Kwalitatief hoogwaardige materialen
Wij weten dat er goed uitzien net zo belangrijk is als goed geluid. Daarom heeft de JBL T280A in-ear 

hooftelefoon aluminium behuizing, siliconen oordopjes en een duurzame, platte kabel die niet in de 

knoop raakt.

High performance 9mm Drivers
Klein maar enorm krachtig. De JBL drivers bieden helder, nauwkeurig geluid om een uitzonderlijke 

luisterervaring te garanderen. De bass is puur en wordt diep en accuraat weergegeven – het 

visitekaartje van legendarisch JBL-geluid.

Verpakkingsinhoud
In-ear hoofdtelefoon met 1-toets 
remote/microfoon

Oordopjes in 3 maten (S,M,L)

Zachte opberghoes

Garantiebewijs/akoestieke bijsluiter

Technische specificaties 
Maat van driver: 9mm
Frequentiebereik: 20-20kHz
Driver-impedantie: 16 ohms
Kabellengte: 1.1M
Platte kabel die niet in de knoop raakt
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