
Fones intra auriculares sem fi os

Características
 Sonoridade padrão JBL

 Até 8 horas de autonomia de bateria

 Alterna facilmente entre dispositivos

 Microfone com controle remoto universal 
de 3 botões

 Várias opções de ponteiras

 Estojo de transporte

 Cordão com clipe

Siga seu caminho ouvindo um som maravilhoso. E sem fi os.

Os fones sem fios in-ear JBL E25BT produzem a sonoridade padrão JBL, com até 8 horas 

de tempo de bateria e um cordão com presilha que mantém os fones na posição correta 

de forma confortável, mesmo durante uso prolongado. Também é possível alternar sem 

interrupção entre a música em um dispositivo portátil e uma chamada telefônica. Assim, 

você nunca perderá nenhuma chamada. Com isso tudo mais a conveniência do controle 

remoto de três botões com microfone e as várias opções de cores, você nunca vai querer 

tirar seus fones.
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Conteúdo da caixa: 
1 fone JBL E25BT

1 cabo de carregamento

Cartão de aviso

Cartão de garantia

Ficha de segurança

QSG

Estojo de transporte

Especificações técnicas:
 Alto-falante dinâmico: 8 mm

 Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz 

 Impedância: 16 Ω  

 Autonomia de bateria: até 8 horas  

 Tipo BT: 4.1  

 Peso: 16,5 g

Fones intra auriculares sem fi os

Características e benefícios 

Sonoridade padrão JBL
Sonoridade padrão JBL em um design compacto e cheio de estilo.

Até 8 horas de autonomia de bateria
Ouça até 8 horas ininterruptas de som wireless. 

Alterna facilmente entre dispositivos
Alterne sem interrupção entre a música em um dispositivo portátil e uma chamada no telefone. 
Assim, você nunca perderá nenhuma chamada.

Microfone com controle remoto universal de 3 botões
O controle remoto é compatível com a maioria dos smartphones e permite controlar a música e 
atender a chamadas.

Várias opções de ponteiras
Obtenha a melhor ponteira para seu ouvido, com encaixe perfeito e o máximo de conforto.

Estojo de transporte
Protege seus fones enquanto você está em movimento.

Cordão com clipe
O cordão com clipe mantém seus fones na posição correta com facilidade e conforto.


