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Den legendariske JBL Pro Sound beriger din hverdag med førsteklasses 
performance.
Hør det samme som verdens førende musikere. JBL CLUB ONE hovedtelefonerne leverer 
den legendariske JBL Pro Sound, som hiver dig dybere ned i din playliste og fastholder 
dit fokus med ægte adaptiv støjreduktion. Disse professionelt inspirerede Hi-Res 
hovedtelefoner leverer lyd, der er skræddersyet til dine ører takket være personlig EQ og 
My JBL Headphones-appen. Førsteklasses materialer og designdetaljer som de robuste 
metalhængsler, hovedbøjlen i læder og de polstrede, omsluttende ørekopper betyder, at du 
aldrig får lyst til at tage dem af. Lyt som en pro - overalt.

Trådløse over-ear hovedtelefoner med ægte adaptiv støjreduktion, inspireret af professionelle musikere
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Funktioner og fordele

Lyd i pro-kvalitet
Du har aldrig hørt dine favoritsange på denne måde. Med den legendariske JBL Pro lyd i høj 
opløsning, og en specialudviklet orange 40 mm grafen-enhed, får du klarhed og detaljer, som løfter 
hver tone til nye højder.

Luk alt ude
Sluk verden omkring dig, og dyk ned i din musik. JBL CLUB ONE hovedtelefonerne har ægte 
adaptiv støjreduktion, der tilpasser sig de skiftende omgivelser i realtid. De tager også højde for 
lydlækager som følge af hår, briller og hovedbevægelser. Og med funktionen SilentNow kan du 
nyde ægte adaptiv støjreduktion uden Bluetooth-musik, så du får fuldstændig fred.

Kraftfuld lyd - på din måde
Det er okay at være kræsen. JBL CLUB ONE hovedtelefonerne har dobbelt aux-indgang, så du 
kan tilslutte kablet i begge sider. Uanset hvad får du 3.500 mW max. indgang og modstand mod 
strømudsving.

Få hjælp fra Google Assistent og Amazon Alexa
Send en besked, stil ind på din playliste, eller tjek vejrudsigten - uden at røre din telefon. Når 
du vælger Google Assistent eller Amazon Alexa i My JBL Headphones-appen, aktiveres din 
hjælpsomme stemmeassistent med et tryk på venstre ørekop.

Perfekte opkald med to mikrofoner
Du behøver ikke længere lede efter et stille sted for at telefonere. JBL CLUB ONE har to mikrofoner, 
der fjerner omgivende støj, så du kan tale overalt. Med Bluetooth 5.0 får du både trådløs musik og 
håndfri opkald på farten - helt uden problemer.

Hør det samme som dine foretrukne DJs
Nogle af verdens bedste DJs hjalp med at definere lyden i JBL CLUB. Du skal bare vælge 
din favorit DJ med STAGE+ funktionen i My JBL Headphones-appen. Så vil JBL CLUB ONE 
hovedtelefonerne automatisk kalibrere lyden, så du hører hvert eneste beat på samme måde som 
de professionelle.

Hør det, du vil, med Ambient Aware og TalkThru
Fasthold opmærksomheden på omgivelserne, mens du er fordybet i musikken. Et hurtigt tryk 
på Smart Ambient knappen aktiverer Ambient Aware, som forstærker den omgivende lyd uden 
at afbryde din playliste. Med TalkThru kan du skrue ned for musikken og forstærke stemmerne 
omkring dig, så du kan føre en samtale uden at tage hovedtelefonerne af.

Lad musikken spille i 45 timer
Hold fokus på musikken, ikke batteritiden. Nyd 45 timers Bluetooth-forbindelse, før du skal 
genoplade. Her er musik til hele dagen og natten - plus dagen derpå.

Forkælelse til dine ører
Dine ører får ikke brug for en pause fra JBL CLUB ONE hovedtelefonerne. De polstrede, ovale, 
omsluttende ørekopper holder komforten oppe fra sang til sang, fra playliste til playliste. Du får 
førsteklasses materialer med robuste metalhængsler, hovedbøjle i læder og stilfulde designdetaljer.

Lige så eventyrlystne som dig
Rejs aldrig mere uden dine yndlings-hovedtelefoner. JBL CLUB ONE kan foldes sammen til en bold, 
er holdbare og leveres med flyadapter. Smid dem i det beskyttende etui, og tag af sted. De er med 
på den værste.

Hvad er der i æsken:
Club One 

Aux-indgangskabel med fjernbetjening og 
mikrofon

Aux-indgang oprullet kabel

USB type C opladningskabel

Hårdt etui og fly-adapter

1 x garantibevis / advarselsark / lynguide / 
sikkerhedsark / app QSR

6,3 mm adapter

Tekniske specifikationer:
		Enhedsstørrelse: 40 mm dynamisk enhed

		Frekvensområde (Passiv): 10 Hz – 40 kHz

		Frekvensområde (Aktiv): 20 Hz – 20 kHz

		Følsomhed: 95 dB SPL@1kHz/1mW

		Maks. SPL: 95 dB

		Maksimal indgangsstyrke (passiv): 3500 mW

		Mikrofonfølsomhed: -38 dBV @1kHz/Pa

		Impedans: 32 Ohm

		Bluetooth-overført strøm: < 4 dBm

		Bluetooth-overført modulation:  
GFSK, π/4 DQPSK/ 8DPSK

		Bluetooth-frekvens: 2,402-2,480 GHz

		Bluetooth-profil version: A2DP 1.3,  
AVRCP 1.5, HFP 1.6

		Bluetooth-version: V5.0

		Batteritype: LITIUMIONBATTERI  
(730 mA/3,7 V)

		Strømforsyning: 5 V / 1,0 A

		Opladningstid: < 2 timer

		Musik-spilletid med BT tændt: 45 timer

		Musik-spilletid med BT og ANC tændt:  
23 timer

		Musik-spilletid med Aux-indgang & ANC 
tændt: 25 timer

		Vægt: 378,5 g
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