
Fitur
 Suara JBL Pure Bass
 Daya tahan baterai 11 jam
 Kontrol musik dan panggilan telepon 

pada earcup
 Pipih dan mudah dilipat, ringan dan 

nyaman
 Bluetooth 4.0

Suara bas bertenaga untuk panggung besar dan tanpa kabel.

Memperkenalkan headphone on-ear nirkabel JBL T450BT. Desain pipih yang mudah dilipat, 

ringan, nyaman, dan ringkas. Di bawah tudungnya, sepasang driver 32 mm mengentakkan 

suara bas yang nyata, mereproduksi suara JBL Pure Bass bertenaga yang telah Anda 

dengarkan dari perangkat yang jauh lebih besar. Mikrofon/pengatur musik dan panggilan 

telepon dipasang pada earcup. Dan karena musik harus bersama Anda ke mana pun Anda 

pergi, Anda akan mendapatkan pemutaran audio selama 11 jam tanpa henti dalam satu 

kali pengisian daya.

Headphone on-ear nirkabel
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Isi Kotak:
1 pasang headphone T450BT

Kabel pengisi daya

Kartu Peringatan

Kartu Garansi

Lembar Panduan Keselamatan

Panduan Memulai Cepat

Spesifi kasi Teknis:
 Penggerak dinamis: 32 mm

 Respons frekuensi: 20 Hz – 20 kHz 

Fitur dan Keunggulan 

Suara JBL Pure Bass
Selama lebih dari 70 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.

Daya tahan baterai 11 jam
Dengan pemutaran audio hingga 11 jam tanpa henti dalam satu kali pengisian daya, cukup untuk 
mendengarkan musik sepanjang hari.

Kontrol musik dan panggilan telepon pada earcup
Atur pemutaran musik dan jawab panggilan telepon sekaligus dengan tombol dan mikrofon yang 
dipasang dengan nyaman pada earcup.

Pipih dan mudah dilipat, ringan dan nyaman
Material berbahan ringan membuat headphone ini nyaman di telinga Anda dan konstruksinya yang 
tangguh memastikan perangkat ini dapat dilipat dan dibuka dengan sempurna selama bertahun-tahun.

Bluetooth 4.0
Dengarkan musik secara nirkabel dari perangkat Bluetooth.

Headphone on-ear nirkabel


