
Deze on-ear hoofdtelefoon is van de volgende generatie, met 
legendarisch JBL geluid, GSM-vriendelijke afstandsbediening en een 
vooruitstrevend ontwerp.

De Synchros E30 produceert onderscheidende, krachtige geluid: 40 mm drivers met 
PureBass-prestaties brengen muziek naar het volgende niveau, met een uitgebreide 
frequentie response en een bas die je kan voelen. Zijn lichte hoofdband en aansluitende 
toepassingen verenigen styling met duurzame comfort en een vakkundige pasvorm. Het 
opvallende uiterlijk van deze vooruitstrevende hoofdtelefoon komt tot uiting in de keuze uit 
vijf levendige kleuren en zijn treffende 3-D draaischarnieren met aluminium accenten.

Opties in één oogopslag

 Krachtige 40 mm drivers leveren 
legendarische JBL geluid met een bas die je 
kan voelen

 Exclusieve styling en design rijk aan levendige 
kleurencombinaties 

 Éénknops universele afstandsbediening/
microfoon vormt een perfecte aanvulling voor 
ieder apparaat 

 Lichte constructie en gebruiksvriendelijke 
hoofdband met verstelbare oorstukken voor 
een onvergetelijke pasvorm

SYNCHROS E30
On-ear hoofdtelefoon van JBL met legendarisch geluid, een optimale pasvorm en vooruitstrevend ontwerp.



Krachtige 40 mm drivers leveren legendarische JBL-geluid met een bas die je kan voelen
Ontdek het rijke, onvervormde geluid, de wijde frequentie response en verbeterde geluidkwaliteit 
van de krachtige 40 mm drivers met PureBass -prestaties.

Exclusieve styling en design rijk aan levendige kleurencombinaties
Trek aandacht met toonaangevende designelementen, zoals 3-D draaischarnieren, aluminium 
accenten, vijf levendige kleuropties en comfortabele kunstleren oorkussentjes. 

Éénknops universele afstandsbediening/microfoon is de perfecte aanvulling voor 
ieder apparaat
Draagbare JBL Synchros E30 hoofdtelefoons vormen de perfecte partner voor het apparaat 
naar keuze - zowel vanuit een kwalitatief als een functioneel oogpunt. Licht en stijlvol, kan je 
overschakelen van telefoon naar muziek en terug zonder een enkele beat te missen - dit alles 
met de druk op een knop.

Lichte constructie en gebruiksvriendelijk ontworpen hoofdband met zachte oorstukken 
voor een onvergetelijke pasvorm
Alles draait om opmerkelijk comfort en algemene kwaliteit: zijn nauwaansluitende, 
gebruiksvriendelijk ontworpen hoofdband, zachte oorkussentjes en lichte constructie maken van 
de E30 een uiterst aangename ervaring.

Verpakkingsinhoud.
1 JBL Synchros E30 on-ear hoofdtelefoon 

1 afneembare kabel met inline  
 afstandsvbediening/microfoon-knop

1 veiligheidsinformatieblad

1 snelstartgids

Technical Specifications:
 Driver: 40mm

 Freq: 10 – 22kHz

 Impedance: 32 ohms

 Maximum SPL: 114dB @ 30mW

 Rated power input: 30mW

 Connections: 3.5mm jack

 Weight: .15KG
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