CLUB950NC

Trådløse over-ear hovedtelefoner med støjreduktion

Hovedtelefoner med professionelt inspireret lyd og høj ydeevne.
Ryk frem til forreste række med hovedtelefoner, som er inspireret af musikbranchens
professionelle. Med den legendariske JBL Pro Sound, Hi-Res lyd og adaptiv støjreduktion
gør de elegante JBL CLUB 950NC hovedtelefoner det nemt at lukke verden ude og dykke
ned i musikken i hele 55 timer med trådløs afspilning via Bluetooth. Nyd den adaptive
støjreduktion, de komfortable omsluttende ørekopper og det foldbare, bærbare design. Med
personlig EQ og basforstærkning ved tryk på en knap lyder hver eneste krystalklare tone,
som om den spilles for dig alene.
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Funktioner og fordele
Bliv væk i musikken
Sæt JBL CLUB 950NC hovedtelefonerne over dine ører, og indtag scenen. Den legendariske JBL
Pro Sound i høj opløsning bringer dig klarhed og detaljer til den ultimative lytteoplevelse.
Adaptiv støjreduktion
Brug for en rolig tur til arbejdet? At læse uden at blive distraheret? Vi forstår dig. Sluk for verden
omkring dig, og stil ind på din yndlingsmusik. Du skal bare holde Smart Ambient knappen inde
nogle sekunder for at få det, som du vil.
Lyden tilpasser sig dine behov
Brug for at være opmærksom på dine omgivelser? Et kortere tryk på Smart Ambient knappen
aktiverer Ambient Aware uden at sætte musikken på pause. Få en hurtig snak med mennesker
omkring dig uden at tage hovedtelefonerne af. TalkThru sænker musikniveauet og forstærker
eksterne stemmer.
Stor kraft, stor gevinst
Med 2.000 mW indgangseffekt vil disse hovedtelefoner ikke skuffe dig i kritiske øjeblikke. Den
specialdesignede enheds-spole og magnet har forhøjet modstand mod strømudsving. Brug for et
bas-boost? Så skal du bare trykke på ørekoppens bas-forstærkningsknap. Nyd musikken på din
måde - uden at misse et beat.
Få hjælp fra Google Assistent og Amazon Alexa
Uanset om du foretrækker Google Assistent eller Amazon Alexa, er du dækket ind af JBL CLUB
950NC hovedtelefonerne. Du skal bare bruge My JBL Headphones-appen til at indstille din
stemmeassistent. Så kan du trykke på venstre ørekop for at sende beskeder, spille din favoritmusik,
tjekke vejrudsigten - og meget mere.
Prøv studie-oplevelsen
Tryk på STAGE+ knappen i My JBL Headphones-appen for at udforske DJ-studiet. JBL har
samarbejdet med nogle af verdens bedste DJs for at indfange lyden af deres personlige optagelser.
Så nu kan du lytte på samme måde som de professionelle.
55 timers lyd
Hvorfor blot lytte hele natten, når du kan tage de næste dage og nætter med? Her får du 55 timers
trådløs afspilning med Bluetooth (og 22 timer med aktiv støjreduktion), før du behøver genoplade.
Perfekte opkald med to mikrofoner
Du behøver ikke længere lede efter et stille sted for at telefonere. JBL CLUB 950NC 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.
Kan bæres hele dagen
De bedste hovedtelefoner er dem, du glemmer, du har på. JBL CLUB 950NC passer komfortabelt
over ørerne med polstrede, ovale ørekopper. Nyd også det førsteklasses design med metalhængsler
og lækre detaljer.
Rejsevenlig
Tag dine hovedtelefoner med på din næste rejse, stor eller lille. Det bold-foldbare design gør det nemt
at tage dem med overalt, mens det slanke, hårde etui holder dem beskyttet i din taske eller lomme.
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Hvad er der i æsken:
CLUB 950NC
Aux-indgangskabel med fjernbetjening og
mikrofon
USB type C opladningskabel
Hårdt etui
1 x garantibevis / advarselsark / lynguide /
sikkerhedsark / Google QSR

Tekniske speciﬁkationer:

Enhedsstørrelse: 40 mm dynamisk enhed
Frekvensområde (Passiv): 16 Hz – 40 kHz
Frekvensområde (Aktiv): 16 Hz – 22 kHz
Følsomhed: 91 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maks. SPL: 105 dB
Maksimal indgangsstyrke (passiv): 2000 mW
Mikrofonfølsomhed: -24 dBV @1 kHz/Pa
Impedans: 32 Ohm
Bluetooth-overført strøm: < 6 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: LITHIUM-ION POLYMER BATTERI
(3,7 V/730 mAh)
Strømforsyning: 5 V / 1 A
Opladningstid: < 2 timer
Musik-spilletid med BT tændt: 55 timer
Musik-spilletid med BT og ANC tændt:
22 timer
Musik-spilletid med Aux-indgang & ANC
tændt: 30 timer
Vægt: 372 g
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