TOUR ONE

Trådløse, omsluttende hovedtelefoner med støjreduktion

Styr dine omgivelser. Styr din produktivitet.
Tag kontrol over dine omgivelser, og sæt skub i din produktivitet med JBL’s utrolige pro-lyd. Med
smart intuitiv betjening, overlegen ydelse og elegant design eliminerer JBL Tour One forstyrrelser
i realtid med ægte adaptiv støjreduktion, så du kan fokusere på dit arbejde eller fordybe dig i
musikken. Hør eller udeluk lyde og stemmer omkring dig med Smart Ambient, og nyd krystalklare
opkald, selv i støjende og blæsende omgivelser, med et tryk på en knap. Den certificerede HD-lyd
understøtter frekvenser op til 40 kHz. Det er din sikkerhed for en ideel lytteoplevelse, som varer
hele dagen med imponerende 50 timers konstant afspilning. Få mest muligt ud af JBL Tour Onefunktionerne med den gratis app.
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Hvad er der i æsken:

Funktioner og fordele
Ægte adaptiv støjreduktion
Har du svært ved at finde ro og fordybelse? Skab dit ideelle miljø med JBL Tour One ægte
adaptiv støjreduktion. Fordyb dig i musikken, luk uønsket støj ude, og fokusér på dine mål.
Støjreduktionsniveauet tilpasses løbende de skiftende omgivelser, når du fx går en tur.
JBL’s pro-lyd, i certificeret høj opløsning
Din musik vil altid lyde fantastisk takket være de dynamiske enheder på 40 mm: fra fyldig og
kraftfuld bas til spændende toner i toppen. JBL Tour One-hovedtelefonerne er HD-lyd-certificerede
og understøtter frekvenser op til 40kHz. Det er din sikkerhed for, at musikken altid lyder så godt
som muligt.
Teknologien med fire mikrofoner giver nøjagtige og tydelige opkald
Fremhæv din stemme, fjern støjen. JBL Tour One har 4 mikrofoner på ørekapslerne, som giver
fremragende opkaldskvalitet. Med 2 adaptive, stråleformede mikrofoner gengives stemmer tydeligt
og præcist. Teknologien med akustisk ekkoreduktion reducerer både ekko og støj. Føl glæden ved at
samtale ansigt til ansigt - i alle dine møder og opkald.
Ambient Aware og TalkThru
Fasthold opmærksomheden på verden omkring dig, mens du nyder din musik med Smart Ambientteknologi. Eller tag en hurtig snak med en ven eller kollega via TalkThru, så du ikke behøver slukke
for din musik. Styr disse funktioner med et enkelt tryk på en knap, og finindstil dem via appen.
Bliv mere produktiv
Skab det perfekte lydunivers, hvor du kan fokusere fuldt og helt på dine opgaver. Har du brug
for stilhed? Skab en lydløs boble med SilentNow, hvor støjreduktionen er aktiv, mens musikken
er slukket. Dette hjælper dig også med at spare batteritid - ligesom Auto Off, der slukker dine
hovedtelefoner efter en selvvalgt tidsperiode. Vågn op til My Alarm, finjuster din lyd med Smart
Audio & Video, og nyd hvordan hovedtelefonerne automatisk sættes på pause, når du tager dem af
(Auto-Pause). Alle disse funktioner styres med My JBL Headphones-appen.
Op til 50 timers musikafspilning
Dine JBL Tour One-hovedtelefoner holder dig forbundet dagen lang. Du får 25 timers afspilning med
aktiv støjreduktion - og hele 50 timer kun med Bluetooth.
Håndfri stemmestyring
Aktiver din stemmeassistent med et enkelt tryk eller kommandoord for nem adgang til din
digitale verden. Den præcise stemmeteknologi sikrer, at dine kommandoer går klart igennem.
Stemmebeskeder er tilgængelige på flere sprog.
Få mest muligt ud af dine hovedtelefoner med den gratis JBL-app
My JBL Headphones-appen gør dit liv personligt: Indstil din personlige klang, tænd
den adaptive støjreduktion, eller juster dine indstillinger for Ambient Sound Control.
Hent appen gratis i din App Store.
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1 x JBL Tour Pro+ TWS-hovedtelefoner
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x etui
1 x lydkabel
1 x flyadapter
1 x garanti/advarselsark
1 x lynvejledning / 1 x opsætningsvejledning til
Google Assistent / 1 x opsætningsvejledning til
Amazon Alexa / sikkerhedsark

Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: dynamisk enhed på 40 mm
(1,57")
Strømforsyning: 5V 1A
Vægt: 268 g
Batteritype: Li-ion-batteri (920 mAh / 3,7 V)
Ladetid (USB-C): 2 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv
støjreduktion slået fra: 50 timer
Musikspilletid med Bluetooth og adaptiv
støjreduktion tændt: 25 timer
Frekvensområde (passiv): 10 Hz - 40 kHz
Frekvensområde (aktiv): 10 Hz - 22 KHz
Impedans: 32 ohm
Følsomhed: 95 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL: 95 dB
Mikrofonfølsomhed: -35 dBV / Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion: HFP V1.7, A2DP V1.3,
AVRCP V1.6
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2,4 - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendereffekt: <8 dBm EIRP
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Maksimal brugstemperatur: 45 °C
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