
Functies

 Kenmerkend JBL-geluid

 Tot 16 uur batterijduur 

 Oplaadtijd van twee uur

 Naadloos switchen tussen apparaten

 Comfortabele stoffen hoofdband

 Eén-toets universele afstandsbediening 
met microfoon

 Geluidsregelaar op oorschelp

 Stoffen kabel, die niet snel in de knoop 
raakt

 Verbeterd ergonomisch ontwerp

Geluid dat je in beweging brengt!

De JBL E45BT on-ear draadloze hoofdtelefoon levert de kenmerkende JBL-sound. De 

E45BT is een van onze meest veelzijdige producten met een batterijduur van 16 uur, een 

innovatieve, stijlvolle stoffen hoofdband en ergonomisch on-ear design. Dit zorgt ervoor 

dat je met meer plezier kunt genieten van je muziek ongeacht wat je doet of waar je bent. 

Je kunt naadloos switchen van muziek naar een gesprek op je telefoon, zodat je nooit een 

oproep mist. Door de elegante vormgeving, verschillende kleuren en het extra toegevoegde 

gemak van een afneembare kabel met afstandsbediening en microfoon zal de E45BT 

hoofdtelefoon snel onmisbaar worden. De E45BT geeft je leven extra kleur en plezier.

Draadloze on-ear hoofdtelefoon
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Verpakkingsinhoud:

1 E45BT hoofdtelefoon

1 Afneembare kabel

1 Oplaadkabel

Waarschuwingskaart

Garantiebewijs

Veiligheidsinformatie

Snelstartgids

Technische specifi caties:
 Plug: 3,5 mm (1/8") stereo mini-jack 

aansluiting

 Dynamische driver: 40 mm

 Frequentiebereik: 20Hz – 20kHz 

 Impedantie: 32 Ω

 Gebruiksduur batterij: tot 16 uur

 BT-type: 4.1

Functies en eigenschappen 
Kenmerkend JBL-geluid
Kenmerkend JBL-geluid geproduceerd door kachtige 40 mm drivers in een elegant, stijlvol ontwerp. 

Tot 16 uur batterijduur
Geniet de hele dag van draadloze audio zonder je hoofdtelefoon tussendoor op te laden.

Oplaadtijd van twee uur
Twee uur volledig opladen geeft je 16 uur luisterplezier.

Naadloos switchen tussen apparaten
Switch naadloos van muziek naar een gesprek op je telefoon, zodat je nooit een oproep mist.

Comfortabele stoffen hoofdband
De comfortabele en stijlvolle stoffen hoofdband is de perfecte aanvulling op het elegante design van 
de hoofdtelefoon.

Eén-toets universele afstandsbediening met microfoon
Wanneer gebruikt met de meegeleverde kabel, die compatibel is met de meeste smartphones, zorgt 
dit voor eenvoudige bediening en de mogelijkheid om hands-free te bellen.

Geluidsregelaar op oorschelp
In de draadloze modus zorgen de regelaars op de oorschelp voor het gemakkelijk bedienen van 
muziek en gesprekken.

Stoffen kabel, die niet snel in de knoop raakt
Een innovatieve, stoffen kabel en de haakse plug zorgen ervoor dat knopen tot het verleden 
behoren.

Verbeterd ergonomisch ontwerp
Nauwsluitende, comfortabele oorkussens zodat je hoofdtelefoon altijd op zijn plek blijft terwijl jij van 
je favoriete muziek geniet – ook wanneer je onderweg bent.
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