
Características
 Sonoridade JBL Pure Bass
 Controle remoto com 1 botão e 

microfone
 Cabo chato que não enrola
 Concha com acabamento metálico

Graves potentes como em um grande palco, prontos para ir sempre  
com você.

Apresentando os fones in-ear JBL T210, um modelo leve, confortável e compacto.  

As conchas com acabamentos metálicos contem alto-falantes de 8,7 mm que produzem 

graves de verdade e reproduzem a potente sonoridade JBL Pure Bass, ouvida em salas 

de concerto, arenas e estúdios de gravação do mundo inteiro. O controle remoto de  

um botão controla a reprodução das faixas e permite atender a chamadas usando o 

microfone embutido. O JBL T210 é a melhor opção para você ouvir no trabalho, em casa 

ou no trânsito.

Fones intra auriculares
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Fones intra auriculares

Conteúdo da caixa:
1 fone T210

Ponteiras auriculares (P, M e G)

Bolsa

Cartão de aviso

Cartão de garantia

Especificações técnicas:
	Plugue: 3,5 mm

	Alto-falante dinâmico: 8,7 mm

	Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz

Características e benefícios 

Sonoridade JBL Pure Bass
Há mais de 60 anos, a JBL vem desenvolvendo o som preciso e grandioso ouvido em grandes 
espaços no mundo inteiro. O JBL T210 produz a mesma sonoridade, com graves profundos e 
potentes.

Controle remoto com 1 botão e microfone
Controle de reprodução de faixa com controle remoto de um botão. Para atender a chamadas, 
basta usar o microfone embutido.

Cabo chato que não enrola
O JBL T210 possui um cabo flat que não embola.

Concha com acabamento metálico
Com seu acabamento com toques metálicos, o T210 oferece o máximo em design de qualidade.


