
- Bygget til komfort, designet til inspiration.

JBL Tour One M2’s ægte adaptive støjreduktionsteknologi fjerner 

forstyrrelser, så du kan nyde dine yndlingsplaylister - eller endda 

lyden af stilhed. Alt sammen drevet af den legendariske Hi-Res-

certificerede JBL Pro Sound. Fordyb dig i fremragende, rumlig lyd på 

farten i op til 50 timer, eller nyd den klare 4-mikrofonsteknologi i dine 

telefonsamtaler. De integrerede mikrofoner genkender endda din 

stemme, så du kan have hurtige samtaler med dine hovedtelefoner 

tændt takket være Smart Talk-funktionen. Eller tænd for den 

personlige lydforstærkning for at øge lydstyrken af din og andres 

stemme - helt uden at tage hovedtelefonerne af.

Funktioner
 � Ægte adaptiv støjreduktion med Smart 

Ambient

 � 4 mikrofoner giver suveræne opkald 
med stemmestyring

 � Smart Ambient-teknologi

 � Smart Talk til problemfri chat    

 � Legendarisk Pro Sound

 � Fordybende JBL Spatial Sound

 � Personi-Fi 2.0

 � Håndfri stemmestyring

 � Hurtig parring aktiveret af Google og 
Microsoft swift pair

 � Bevar kontrollen med JBL Headphones-
appen

 � Bluetooth 5.3 LE-lyd (*)
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Tekniske specifikationer
Generelle specifikationer:

 � Enhedsstørrelse: dynamisk enhed på 
40 mm

 � Strømforsyning: 5 V 1,5 A
 � Vægt: 272 g
 � Batteritype: Li-ion-batteri 

(920 mAh/ 3,7 V)
 � Ladetid: 2 timer fra tom
 � Musikspilletid med Bluetooth tændt og 

aktiv støjreduktion slukket: op til 50 
timer

 � Musikspilletid med Bluetooth og aktiv 
støjreduktion tændt: op til 30 timer

 � Taletid med aktiv støjreduktion slået fra: 
op til 30 timer

 � Taletid med aktiv støjreduktion slået til: 
op til 21 timer

 � Frekvensområde (passiv): 10 Hz - 40 kHz
 � Frekvensområde (aktiv): 10 Hz - 22 kHz
 � Impedans: 32 ohm
 � Følsomhed: 117 dB SPL ved 1 kHz
 � Maksimal SPL: 93 dB
 � Mikrofonfølsomhed: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
 � Bluetooth-version: 5.3
 � Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3.2, 

AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2
 � Frekvensområde for Bluetooth-sender: 

2400 MHz - 2483,5 MHz
 � Bluetooth-sendeeffekt: < 4 dBm
 � Bluetooth-sendermodulering: GFSK, π/4-

DQPSK, 8DPSK
 � Maksimal brugstemperatur: 45 °C

Det er der i kassen
1 x JBL Tour One M2-hovedtelefoner
1 x etui
1 x 3,5 mm lydkabel
1 x flyadapter
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x garanti/advarselsark
1 x startguide / sikkerhedsdatablad

Funktioner og fordele
Ægte adaptiv støjreduktion med Smart Ambient
Nyd dit livs soundtrack, uanset hvor du er. Den ægte adaptive støjreduktion 
bruger automatisk 4 støjfølsomme mikrofoner til at tilpasse sig dine omgivelser i 
realtid, hvilket minimerer distraktioner, når du skal koncentrere dig. Teknologien 
optimerer JBL Tour One M2’s ydelse til en fremragende lydoplevelse, og du kan 
justere den aktive støjreduktion med JBL-hovedtelefonernes app.

4 mikrofoner giver suveræne opkald med stemmestyring
JBL Tour One M2’s krystalklare opkaldsalgoritme med 4 mikrofoner giver dig 
bedre samtaler, selv i støjende eller blæsende omgivelser, og nem adgang til 
hjælp fra din foretrukne stemmeassistent. Og med VoiceAware kan du vælge, 
hvor meget du vil høre af din egen stemme, ved at kontrollere hvor meget lyd der 
sendes fra mikrofonen til dine hovedtelefoner.

Smart Ambient-teknologi
Bevar opmærksomheden på lydene omkring dig, mens du nyder din musik med 
Smart Ambient. Du kan kontrollere niveauet af omgivende lyde og aktivere 
den personlige lydforstærkningsknap via JBL Headphones-appen for at øge 
samtalens lydstyrke med +15-20 dB og justere balancen mellem venstre og højre 
kanal. 

Smart Talk til problemfri chat    
Takket være Smart Talk-funktionen behøver du ikke stoppe musikken for at føre 
en hurtig samtale: Den avancerede stemmegenkendelse reagerer på din stemme 
ved at sætte musikken på pause og aktivere TalkThru.

Legendarisk Pro Sound
Takket være omfattende global forskning og test leverer den overlegne JBL-
lydkurve præcis lyd og mindre forvrængning med al din yndlingsmusik ved alle 
frekvenser og lydstyrker. Tour One M2 40 mm-enhederne lader dig opleve den 
ultimative lyd, fra fyldig og kraftfuld bas til de klare toner i toppen.

Fordybende JBL Spatial Sound
Fordyb dig i JBL Spatial Sound, og få følelsen af at være i en teatersal, til koncert 
eller i studiet med din yndlingskunstner. Takket være denne patenterede 
teknologi kommer lyden nærmest fra alle retninger omkring dig, uanset kilden og 
hvilken enhed du afspiller fra. 

Personi-Fi 2.0
Hør og mærk hver eneste tone på din playliste. Form din lyd, så den matcher din 
personlige lytteprofil, med interaktive tilpasningsværktøjer, der bruger præcise 
oplysninger om dig og dine præferencer til at give dig præcis den lydkurve, der 
passer bedst til dig.

Håndfri stemmestyring
Hold forbindelsen til din digitale verden hvor som helst. Bare sig “Hey Google” 
eller “Alexa” for at tale med din foretrukne stemmeassistent og styre dine 
hovedtelefoner med stemmekommandoer på flere sprog.

Hurtig parring aktiveret af Google og Microsoft swift pair
Find Bluetooth-tilbehør tæt på din enhed, og opret forbindelse med et enkelt tryk. 
Med Microsoft swift pair kan du nemt parre dine Bluetooth-enheder med din 
Windows 10-pc eller nyere.

Bevar kontrollen med JBL Headphones-appen
Tilpas dit livs soundtrack. Du skal blot downloade den gratis JBL Headphones-
app for at tilpasse EQ, slå adaptiv støjreduktion til, justere dit ANC-niveau eller 
indstillingerne for styring af omgivende lyd og tjekke din bedste pasform. Du kan 
også justere hovedtelefonernes funktion med touch-tilpasningen, eller tilpasse 
lydudgangen til lyd eller video for at få mest muligt ud af dit indhold, vælge din 
foretrukne stemmeassistent og meget mere.

Bluetooth 5.3 LE-lyd (*)
JBL Tour One M2 har Bluetooth 5.3, som giver en mere stabil og sikker 
forbindelse, så du kan nyde den trådløse forbindelse på bedste vis. Med den 
nyeste Bluetooth-teknologi er JBL Tour One M2 klar til fremtiden. 
 
(*) Fås fra foråret 2023 via OTA-opdatering
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