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JBL® lanceert de Tour Serie: hoofdtelefoons
ontworpen voor business professionals
Beide hoofdtelefoons, een over-ear en volledig draadloos in-ear
model, bieden geavanceerde technologieën en slimme functies
om productiviteit te bevorderen en zijn onderscheiden met de
CES® 2021 Innovation Awards "Best of Innovation".

⏲

https://news.jbl.com/


STAMFORD, CT – 7 januari 2021 – JBL introduceert de JBL Tour Serie, ontworpen voor

business professionals die op zoek zijn naar een hoofdtelefoon met geavanceerde technologie,

slimme functies en een strak design. De serie bestaat uit twee  modellen, de JBL Tour ONE

met een over-ear-fit en de JBL Tour Pro+ volledig draadloze oordopjes. Beide modellen zijn

uitgerust met Adaptive Noise Cancellation, JBL Pro Sound, Adaptive Ambient Aware en

TalkThru technologie. Daarnaast heb je handsfree hulp binnen handbereik, met een simpele tik

op de oorschelp geven de ingebouwde Google Assistant en Amazon Alexa direct antwoord op al

je vragen.

De JBL Tour ONE beschikt over True Adaptive Noise Cancellation technologie, waarmee het

omgevingsgeluid direct wordt gecontroleerd en aangepast aan het perfecte geluidsniveau van de

gebruiker. Voor volledige isolatie van geluid van buitenaf, geeft de SilentNow-functie gebruikers

de mogelijkheid om met één druk op de knop de ruisonderdrukkingmodus in te schakelen

zonder Bluetooth te activeren.



“"De Tour Series is ontworpen voor consumenten die op zoek zijn naar het
beste op het gebied van noise cancelling technologie. De elegante
hoofdtelefoons zijn uitermate geschikt voor business professionals die
voortdurend onderweg zijn en overal en nergens belletjes moeten plegen. Met
de lancering van de twee verschillende modellen voldoen we aan alle
voorkeuren van de consument, of nu de voorkeur wordt gegeven aan het
comfort van over-ear of aan het gemak en minimalisme van een volledig
draadloos in-ear design." 
— Ralph Santana, Chief Marketing Officer bij HARMAN

Naast JBL Pro Sound beschikt de JBL Tour ONE over HARMAN's nieuwe Smart Audio Mode.

Met deze technologie kunnen gebruikers de Bluetooth-verbinding optimaliseren voor "normaal

luisteren", de betrouwbaarheid in de "muziekmodus" vergroten of in "videomodus"  video's

bekijken met lage latentie. Met maximaal 50 uur totale afspeeltijd en 4-mic technologie kan de

JBL Tour ONE op één volle lading een volledige week mee. 

 

JBL Tour ONE specificaties:

JBL Pro Sound aangedreven door 40mm dynamische drivers 

Hi-Res Audio gecertificeerd om frequenties tot 40kHz te ondersteunen

50 uur totale speelduur 

25 uur met Noise Cancelling en Bluetooth aan

50 uur met alleen Bluetooth

Snel laden (10 minuten opladen = 2 uur afspelen)

Adaptive Ambient Aware & TalkThru

4-mic technologie voor superieure gesprekskwaliteit

Handsfree spraakbesturing door Google en Amazon 

USB-C opladen

Automatisch afspelen/Pauze 

SilentNow en "My Alarm" functie voor onderweg 

Smart Switch, geoptimaliseerd voor het luisteren naar muziek versus een film

Compatibel met de JBL Koptelefoon App om het luisteren en het gebruikersgedrag aan te

passen

Fast Pair



De JBL Tour Pro+ biedt de ideale draadloze oplossing voor gebruikers  die de voorkeur geven

aan een in-ear-hoofdtelefoon. De Adaptive Noise Cancelling-technologie blokkeert alle geluiden

van buitenaf of laat achtergrondgeluid binnen als gebruikers zich bewust moeten blijven van

hun omgeving. Fast Pair koppelt de oordopjes automatisch aan een Android-apparaat zodra het

hoesje wordt geopend, terwijl Dual Connect + Sync de keuze geeft om te genieten van muziek of

te bellen met één of beide oordopjes. De JBL Tour Pro+ heeft een speelduur van meer dan 30

uur met Qi draadloos opladen. De 3-mic beamforming array-technologie, dat zorgt voor

spraakhelderheid, is ideaal voor een drukke werkdag met veel telefonische vergaderingen.

JBL Tour Pro+ specificaties:

Adaptive Noise Cancelling

JBL Pro Sound powered by 6.8mm dynamic drivers

Meer dan 30 uur totale speelduur;

6 uur met Active Noise Cancelling

  8 uur met alleen Bluetooth

Snel laden (10 minuten opladen = 1 uur afspelen)

Adaptive Ambient Aware & TalkThru

Spraakhelderheid met 3-mic beamforming array technologie



Dual Connect + Sync en Fast Pair 

Handsfree spraakbesturing door Google en Amazon

IPX4 zweetbestendig

SilentNow en "My Alarm" functie voor onderweg 

Smart Switch, geoptimaliseerd voor het luisteren naar muziek versus een film

Gepersonaliseerde bedieningselementen

"Check My Best Fit", zodat gebruikers per app kunnen controleren of het oordopje past

Compatibel met de JBL Koptelefoon App om het luisteren en het gebruikersgedrag aan te

passen

 

Zowel de JBL Tour ONE als de JBL Tour Pro+ zijn onderdeel van de "Best of Innovation

Honorees" van de prestigieuze CES® 2021 Innovation Awards, waarbij de Tour Pro+ zich

aansluit bij drie andere volledig draadloze hoofdtelefoons van JBL die ook dit jaar zijn

bekroond. Het CES Innovation Awards-programma, onderdeel van de Consumer Technology

Association (CTA)®, is een jaarlijkse wedstrijd ter ere van innovatie tech-producten voor de

consument, verdeeld over 28 productcategorieën. Deskundige juryleden uit de industrie, onder

andere designers, ingenieurs en journalisten, beoordelen de inzendingen op basis van

innovatie, engineering, functionaliteit, esthetiek en design.

De JBL Tour Series is vanaf  mei 2021 in het zwart verkrijgbaar bij de grote retailers en via

JBL.nl. De JBL Tour ONE kost €299,95 en de JBL Tour Pro+ €199,95. 

https://ces.tech/Innovation-Awards/Honorees.aspx
https://www.jbl.nl/
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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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