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JBL CLUB Hoofdtelefoon serie: Geïnspireerd
door de pro’s en ontworpen voor dagelijks
gebruik
Nieuwe hoofdtelefoon-serie geïnspireerd door tourende
muzikanten verbetert audio voor alledaags gebruik met JBL Pro-
Sound, Personi-Fi™, geavanceerde ruisonderdrukking en slimme
assistentietechnologie.

https://news.jbl.com/


CES 2020 - LAS VEGAS - 6 JANUARI 2020 -  Audiomerk JBL lanceert vandaag de JBL

CLUB, haar eerste hoofdtelefoon-serie, geïnspireerd op tourende muzikanten. Uitgerust met

JBL Pro Sound, Personi-Fi™ en spraakassistentie, combineert de JBL CLUB-serie - CLUB

ONE, CLUB 950NC en CLUB 700BT - podiumklare prestaties met geavanceerde functies

voor alledaags gebruik. Verkrijgbaar in een over-ear en een on-ear ontwerp, vergroot deze serie

het luisterplezier, of je nu thuis aan het jammen bent of onderweg bent naar je volgende

bestemming.

De ster van de serie, JBL CLUB ONE, is ontworpen met High Res gecertificeerde grafeen

drivers en True Adaptive Noise Cancellation (ANC) + SilentNow™ luistermogelijkheden. De

constructie van de driver maakt gebruik van grafeen, een lichtgewicht, sterk geleidend en stijf

materiaal voor een nauwkeurigere afstemming, wat resulteert in een beter geluid. Met de True

Adaptive Noise Cancellation technologie wordt het omgevingsgeluid 50.000 keer per seconde

gecontroleerd en aangepast aan het perfecte geluidsniveau voor de omgeving van de gebruiker.

De technologie compenseert ook verlies van geluid veroorzaakt door factoren, zoals een bril,

haar- of hoofdbeweging. De SilentNow-functie geeft de gebruiker de mogelijkheid om met een

simpele druk op de knop de True Adaptive ANC-modus in te schakelen zonder Bluetooth te

activeren, voor volledige isolatie van externe ruis en zelfs muziek. Met 50 uur afspeeltijd,

vervangbare oorkussens, een dual-aux audio-ingang en een oplaad-case wordt het reizen naar

de volgende show een stuk aangenamer.



Naast het epische geluid is de CLUB-serie uitgerust met de intelligentie van de Google

Assistent, Amazon Alexa spraakassistentie en de nieuwe Personi-Fi™-technologieën van

HARMAN. Na activatie via de "My JBL Headphones" app, kunnen de muziekliefhebbers hun

eigen luistervoorkeuren aanpassen omdat de app automatisch de audio kalibreert naar de

luisteraar, wat resulteert in een persoonlijke geluidscurve die wordt opgeslagen in de

hoofdtelefoon. 

 "De JBL CLUB-serie is vernieuwend. Muziekliefhebbers zullen genieten van episch geluid,

gemaakt van eersteklas materialen die zijn ontworpen en getest door enkele van de beste

muzikanten ter wereld", aldus Dave Rogers, President, Lifestyle Audio Division bij HARMAN.

"Deze drie hoofdtelefoons maken gebruik van de meest innovatieve technologieën om een

legendarische luisterervaring te bieden.

De JBL® CLUB-serie is vanaf voorjaar 2020 in het zwart verkrijgbaar bij de grote retailers en

via JBL.nl. 

https://www.jbl.nl/


KENMERKEN JBL CLUB SERIES PER PRODUCT:
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Volg HARMAN online

Meer nieuws vindt u in de HARMAN Newsroom

Like HARMAN op Facebook

Connect met Harman op LinkedIn

Bekijk ons YouTube-kanaal 

Volg HARMAN op Twitter @harman 

Volg Twitter Hashtag #Harman  

HARMAN bij CES 2020  

Bezoek de HARMAN showcase tijdens CES 2020 voor demonstraties van de nieuwste

technologieën en producten van het bedrijf uit alle divisies. De HARMAN experience showcase

bevindt zich in het Hard Rock Hotel. 

http://www.harman.com/EN-US/Newscenter/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/pages/Harman/261893155923
https://www.linkedin.com/company-beta/6419/
https://www.youtube.com/user/harmanintl
https://twitter.com/home


OVER JBL

Met onze kenmerkende JBL sound willen we mensen niet alleen muziek laten luisteren, maar ook laten beleven.
Het geluid van JBL geeft energie en maakt ieder moment nèt wat meer epic. Al ruim zeventig jaar zijn we dé
keus voor artiesten, geluidstechnici en muziekliefhebbers van over de hele wereld. Van operahuizen tot in-car-
stereo's en draadloze bluetooth luidsprekers - waar mensen ook muziek willen voelen, wij zijn er, en zorgen altijd
voor dat beetje extra.

JBL
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