
Fitur
 Suara JBL Pure Bass
 Kontrol jarak jauh satu tombol dilengkapi 

mikrofon
 Desain ringan dan mudah dilipat
 Kabel pipih yang bebas kusut

Suara bas bertenaga untuk panggung besar. Kini dalam model yang 
mudah diubah.

Memperkenalkan headphone on-ear JBL T450. Di bawah tudungnya, sepasang driver 

32 mm mengentakkan suara bas yang nyata, mereproduksi suara JBL Pure Bass bertenaga 

yang telah Anda dengarkan di ruang konser, arena, dan studio rekaman di seluruh dunia. 

Dan karena perangkat ini datar dan mudah dilipat, ringan, nyaman, dan ringkas. Dengan 

kenyamanan kabel pipih bebas kusut dilengkapi dengan kontrol jarak jauh dan mikrofon, 

perangkat ini menjadi teman setia Anda saat bekerja, berada di rumah, dan dalam 

perjalanan.

Headphone on-ear
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Isi Kotak:
1 pasang headphone T450

Kartu Peringatan

Kartu Garansi

Spesifikasi Teknis:
	Steker: 3,5 mm

	Penggerak dinamis: 32mm

	Respons frekuensi: 20 Hz – 20 kHz 

Fitur dan Keunggulan 

Suara JBL Pure Bass

Selama lebih dari 60 tahun, JBL telah merekayasa suara berakurasi tinggi yang menakjubkan 
seperti yang ada di panggung-panggung luas dan terkenal di seluruh dunia. Headphone ini 
mereproduksi suara JBL yang sama, mengentakkan suara bas yang dalam dan bertenaga.

Kontrol jarak jauh satu tombol dilengkapi mikrofon

Atur pemutar musik dengan kontrol jarak jauh satu tombol. Ada panggilan masuk? Jawablah 
sekaligus dengan mikrofon terintegrasi.

Desain ringan dan mudah dilipat

Material berbahan ringan membuat headphone ini nyaman di telinga Anda dan konstruksinya yang 
datar serta mudah dilipat memastikan perangkat ini masuk dengan mudah ke dalam tas Anda.

Kabel pipih yang bebas kusut

Kabel pipih yang tahan lama dan tidak akan kusut.

Headphone on-ear


