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Geef je productiviteit een boost met de nieuwste
JBL Tour Serie
Met de nieuwste over-ear hoofdtelefoon en draadloze oordopjes
werk je vanaf nu sneller, slimmer én volledig in stijl.

Amsterdam, 20 mei 2021 - Geef je productiviteit een boost met de nieuwste over-ear JBL

Tour ONE en de volledig draadloze JBL Tour PRO+. Boordevol geavanceerde technologie,

zijn deze hoofdtelefoon en oordopjes ontworpen om jou te helpen presteren. Wat voor werk je

ook doet, een strak design en Adaptive Noise Cancelling gecombineerd met de herkenbare JBL

Pro Sound zorgen ervoor dat jij in stijl en vol zelfvertrouwen je mannetje staat. 
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Altijd onderweg? Geen probleem! De JBL Tour ONE en de JBL Tour PRO+ zijn beide uitgerust

met een indrukwekkende batterijduur. Met spraakopdrachten of door de oorschelp ingedrukt te

houden, is handsfree hulp van Google Assistant of Amazon Alexa altijd dichtbij. Naast Adaptive

Noise Cancelling beschikken beide modellen bovendien over Adaptive Ambient Aware en

TalkThru-technologie. Dit geeft jou de vrijheid je aan te passen aan je omgeving zoals jij dat

wilt.

 

De JBL Tour ONE biedt JBL’s beste in zijn klasse True Adaptive Noise Cancellation

technologie. Deze monitort constant het omgevingsgeluid en past zich direct aan op jouw

perfecte geluidsniveau. Voor volledige isolatie van geluid van buitenaf, raak je de Silent Now-

knop aan en activeer je direct de ruisonderdrukkingsmodus. Zo werk je overal zonder afleiding. 

Met de HARMAN Smart Audio Mode past de JBL Tour ONE zich altijd aan voor de beste

audiobeleving. De technologie optimaliseert de Bluetooth-verbinding voor ‘normaal luisteren’,

vergroot de betrouwbaarheid in de ‘muziekmodus’ en activeert lage latentie in ‘videomodus’.

Met een totale afspeeltijd tot 50 uur kan de JBL Tour ONE een hele week lang presteren met

slechts één keer opladen.



De JBL Tour PRO+ bieden compleet draadloos in-ear comfort en ultieme vrijheid. Zonder

kabels en met een oplaadcase in broekzakformaat zitten ook deze oordopjes vol met geweldige

functies.

 

Telefonische vergaderingen onderweg of een podcast op de fiets naar je werk? Kies er met

Adaptive Noise Cancelling voor om storende geluiden buiten te houden, of achtergrondgeluiden

juist toe te laten wanneer je bewust moet blijven van je omgeving. Fast Pair koppelt de

oordopjes automatisch aan het laatst gebruikte apparaat zodra de oplaadcase wordt geopend,

terwijl Dual Connect + Sync de keuze geeft om te genieten van muziek of te bellen met één - of

beide oordopjes. 

 

Met de JBL Tour PRO+ luister je moeiteloos tot wel 30 uur lang muziek, laadt je draadloos op

met Qi en ben je altijd goed te verstaan dankzij 3-mic beamforming array-technologie. Ideaal

dus voor een drukke werkdag vol telefoongesprekken of het streamen van video’s om te relaxen.

 

De JBL Tour ONE en JBL Tour PRO + zijn verkrijgbaar op JBL.nl en bij de grote retailers voor

€299 en €199.
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OVER JBL

JBL creëert het verbazingwekkende geluid dat vormgeeft aan de meest epische momenten van het leven. Van
iconische evenementen als Woodstock en concerten in Madison Square Garden tot wedstrijden in het Yankee
Stadium en weekendtrips. JBL verheft de ervaringen van luisteraars met bekroonde audio die hen in staat stelt
het beste te halen uit elk moment. Met 75 jaar ongeëvenaarde professionele geloofsbrieven en toonaangevende
innovatie heeft JBL op vakkundige wijze een gedurfde visie op de toekomst weten te combineren met de passie
en het talent van technici en ontwerpers over de hele wereld. JBL's Signature Professional Sound is de
toonaangevende technologie die grote popcultuur evenementen aandrijft, en het merk heeft samengewerkt met
's werelds toptalent op het gebied van muziek, sport en esports.
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