
Características
 Sonoridade JBL Pure Bass
 Bateria com 11 horas de autonomia
 Controles de música e chamadas na 

concha
 Plano dobrável, leve e confortável
 Bluetooth 4.0

Sonoridade potente como em um grande palco, livre de fios.

Apresentando os fones on-ear sem fios JBL T450BT. O JBL 450BT é leve, dobrável, 

confortável e compacto. As conchas contém alto-falantes de 32 mm que produzem graves 

de verdade, recriando a potente sonoridade JBL Pure Bass que você já conhece de grandes 

estádios. Os controles de faixa e chamadas e o microfone estão todos na concha. Para 

você poder levar a música aonde quiser, o JBL 450BT oferece 11 horas de reprodução 

ininterrupta de som após cada carga.

Fones on-ear sem fio
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Conteúdo da caixa:
1 fone T450BT

Cabo de carregamento

Cartão de aviso

Cartão de garantia

Ficha de segurança

Manual

Especificações técnicas:
	Alto-falante dinâmico: 32 mm

	Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz

Características e benefícios 

Sonoridade JBL Pure Bass 
Há mais de 70 anos, a JBL vem desenvolvendo o som preciso e grandioso ouvido em grandes 
espaços no mundo inteiro. O JBL 450BT produz a mesma sonoridade, com graves profundos e 
potentes.

Bateria com 11 horas de autonomia 
Com até 11 horas de reprodução contínua de áudio após cada carga, você poderá usar o 
JBL 450BT o dia inteiro.

Controles de música e chamadas na concha 
Todos os botões ficam em um local conveniente na concha, para você controlar a reprodução de 
música e atender a chamadas em movimento.

Plano dobrável, leve e confortável
Como são feitos de materiais leves, os fones se encaixam confortavelmente em seus ouvidos, e a 
estrutura resistente mantém a articulação perfeita durante anos e anos.

Bluetooth 4.0
Ouça música usando conexões sem fios de qualquer dispositivo com Bluetooth.

Fones on-ear sem fio


