
Características
 Som JBL Pure Bass

 Bateria com 6 horas de autonomia, 
recarga em 2 horas

 Gerenciamento de cabo magnético

 Controle remoto com três botões e 
microfone

Uma solução para pegar e levar que soa muito bem.

Apresentando o som JBL Pure Bass, os fones de ouvido JBL T110BT oferecem uma 

solução sem fio para pegar e levar, para o seu uso diário, com a capacidade de fazer ou 

receber chamadas de viva-voz e bateria com autonomia de 6 horas. Imagine fones de 

ouvido que carregam rapidamente em 2 horas, vêm em 6 cores diferentes, apresentam um 

cabo flat que não enrola e são leves o suficiente para serem usados confortavelmente por 

horas a fio. Quando você combina imãs, que garantem que os fones de ouvido não fiquem 

pendurados quando não estiverem em uso, com um cabo que não enrola e com o conforto 

das ponteiras auriculares ergonômicas e do design dos fios, fica fácil ver como os fones de 

ouvido JBL T110BT podem se tornar uma parte essencial do amor pela música no dia a dia.

Fones de ouvido intra-auriculares sem fi o
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Conteúdo da caixa:
1 par de fones de ouvido T110BT
3 tamanhos de ponteiras auriculares (P, M, G)
Cabo de carregamento ICON
Cartão de advertência
Certifi cado de garantia
Folheto de segurança
Guia de início rápido

Especificações técnicas:
  Tamanho do alto-falante: 8,6 mm

  Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz

  Sensibilidade: 96dB SPL/1mw

  Sensibilidade: 96dB SPL1kHz

  Sensibilidade: 96dB SPL/1m@1kHz dB v/pa: 
-21

  Impedância: 16Ω

  Potência do transmissor Bluetooth: 0~4dBm

  Modulação do transmissor Bluetooth: 
GFSK, DQPSK, 8-DPSK

  Frequência do bluetooth: de 2,402 GHz a 
2,48 GHz

  Perfis do bluetooth HFP v1.5, HSP v1.2, 
A2DP v1.2, AVRCP v1.5

  Versão bluetooth: V4.0

  Tipo da bateria: GSP051230 01

  Tipo da bateria: Bateria de polímero íon-lítio 
(3,7 V,120 mAh)

  Tempo de carregamento: <2 h

  Tempo de reprodução de música com BT 
ligado: >6 h

  Tempo de conversa com BT ligado: >6 h

  Peso (g): 16,2 g

Características e benefícios 

Som JBL Pure Bass

Há aproximadamente 70 anos, a JBL vem criando o som preciso e impressionante encontrado nos 
grandes locais ao redor do mundo. Esses fones de ouvido reproduzem o mesmo som JBL, com 
seus graves profundos e poderosos.

Bateria com 6 horas de autonomia, recarga em 2 horas

Bateria integrada com carregamento com micro USB que oferece 6 horas de reprodução com 
recarga rápida em apenas 2 horas.

Gerenciamento de cabo magnético

Garante que os fones de ouvido permaneçam confortavelmente seguros e que não enrolem ao 
redor do seu pescoço quando não estiverem sendo usados.

Controle remoto com três botões e microfone

Desfrute de chamadas de viva-voz e gerencie sua música sem fi o.

Fones de ouvido intra-auriculares sem fi o


