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JBL CLUB Hoofdtelefoon serie: pro-geluid
ontworpen voor dagelijks gebruik
JBL’s beste noise cancelling hoofdtelefoons zijn high-res
gecertificeerd en voorzien van grafeen drivers

Amsterdam, 25 maart 2020 - Vandaag lanceert JBL zijn premium hoofdtelefoon serie, JBL

CLUB. Uitgerust met professionele geluidstechnologie, gebruiksvriendelijke functies en high-

end design voor alledaags gebruik, of het nu thuis, op het werk of op reis is.
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De ster van de serie, de JBL CLUB ONE, zit vol met geavanceerde audiotechnologie als grafeen

drivers en True Adaptive Noise Cancellation (ANC) - de perfecte combinatie van muzikaliteit en

de beste noise canceling van JBL tot nu toe.

De JBL ClUB ONE brengt luisteraars dichter naar het podium met de legendarische JBL Pro

Sound die wordt geleverd via de 40 mm speciaal ontworpen oranje grafeen drivers. Grafeen,

een lichtgewicht, sterk geleidend en stijf materiaal zorgt voor een nauwkeurigere afstemming,

wat resulteert in een beter geluid. De geavanceerde drivers reproduceren veel strakkere en

nauwkeurigere hoge frequenties, terwijl ze niet teleurstellen in de typische JBL low-end

prestaties.

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. JBL CLUB ONE biedt de meest meeslepende

geluidservaring in elke omgeving.



De JBL CLUB 950NC met over-ear fit en active noise canceling en de compactere on-ear JBL

CLUB 700BT maken de serie compleet. Een opvallend kenmerk van de hele serie is het

eersteklas ontwerp en materiaalkeuze. Bijzondere blikvangers zijn de lederen hoofdbanden, de

echte metalen scharnieren, de magnetisch vervangbare oorkussens, het compact opvouwbare

ontwerp en de beste accessoires.

De volledige serie is high-res audio gecertificeerd en voorzien van Bluetooth 5.0-connectiviteit

voor de meest stabiele verbinding en optimale batterijduur. De akoestische techniek is

ontworpen op basis van JBL's toonaangevende geluidscurve die gebaseerd is op tientallen jaren

van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Afgestemd door de beste audiologen ter wereld en

geverifieerd door topmuzikanten op tournee, geeft JBL CLUB luisteraars een geluid dat zo dicht

mogelijk komt bij de manier waarop muziek wordt geproduceerd.

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

Assistent, Amazon Alexa spraakassistentie en Stage+. Na activatie via de "My JBL Headphones"

app, kunnen de muziekliefhebbers hun eigen luistervoorkeuren aanpassen en geluidsprofielen

selecteren van de meest legendarische DJ’s ter wereld.



Bij alle drie de Bluetooth-hoofdtelefoons is een 1,2 m lange audiokabel en microfoon

meegeleverd. De JBL CLUB ONE bevat ook een 1,5 m lange krulsnoer audiokabel, een

reisadapter en een 3,5 mm tot 6,3 mm lange adapter. De JBL CLUB 700BT is uitgerust met een

beschermhoes van topkwaliteit en de JBL CLUB 950NC en ONE worden geleverd met een

duurzame harde hoes, alle drie een perfecte reisaccessoire voor elke zakenreis of uitstapje. 
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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.
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