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Aangenaam: dit zijn 's werelds eerste
transformeerbare oordopjes, de JBL Tune Flex
met ‘Sound Fit’ technologie
Luxueus luisteren, waar je ook bent 

Amsterdam - 28 juni, 2022 - JBL heeft weer een parel aan het assortiment toegevoegd: de

JBL Tune Flex. De eerste oordopjes voorzien van JBL's 'Sound Fit', waardoor je iedere dag

luistert op een manier die jou - letterlijk - het beste past. Ideaal voor eigenlijk iedere levensstijl.

Open of gesloten
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Eén paar oordopjes, twee manieren om te dragen. Kies voor de traditionele open vorm, of ga

voor één van de drie ‘slimme’ gesloten opties die vervelende achtergrondgeluiden blokkeren

zodat je minimaal wordt afgeleid. Fijn: of je ze nou open, of met één van de drie afdichtende

oordopjes draagt, op beide manieren geniet je van optimale geluidskwaliteit. Of je nu thuis bent

of onderweg. 

Daarnaast zijn de oortjes (spat)waterdicht en kun je dankzij zes verschillende modi de Active

Noise Cancelling naar je persoonlijke smaak afstemmen, niets staat een geweldige geluids- én

gesprekskwaliteit nog in de weg. En dat tot wel 8-uur luisterplezier met volledig opgeladen

oordopjes, daar kun je een extra 24 uur bij optellen met dank aan het draadloze oplaaddoosje.

Vier microfoons

De JBL Tune Flex bevat vier verschillende microfoons, waardoor ook bellen altijd een feestje is.

Of je nu thuis bent, op pad, of op reis in het buitenland. Koppel de oortjes aan het apparaat

waarmee je ze verbonden wilt hebben, installeer ze met de handsfree stembediening via Google

Assistent en geniet van het beste geluid in tijden. Personaliseren tot je helemaal tevreden bent

doe je met 'Sound Fit' via de JBL Headphones-app.

 

De JBL Tune Flex is ontworpen om lang mee te gaan, maar is tegelijkertijd ook nog eens

hartstikke stijlvol. Ga voor de klassieke kleuren zwart, blauw of wit, of gooi het eens over een

andere boeg, en kies voor de speciale JBL Tune Flex Ghost-editie, beschikbaar in het paars,

zwart of wit. 

 

Dubbel vriendelijk

De JBL Tune Flex-oordopjes worden geleverd in de nieuwste milieuvriendelijke verpakking van

JBL en zijn vanaf augustus verkrijgbaar in het zwart op JBL.com voor € 99,99.

In het kort:

●       JBL Pure Bass-geluid   

●       Actieve ruisonderdrukking (2-mic) met Smart Ambient   

●       4 microfoons voor de allerbeste kwaliteit gesprekken 

●       open of gesloten stand (3 afsluitende oordopjes inbegrepen)

●       Supersnel laden 

●       IPX4 spatwaterdicht gecertificeerd 

●       JBL sound fit - open vorm, of gesloten opties

●       Handsfree stembediening met Google Assistent



●       Aanpasbare touchbediening met volledige toegang via de JBL Headphones App

●       Tot wel 32 uur luisterplezier (8 uur via het oortje; 24 uur extra in het doosje met ANC uit)
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OVER JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van iconische
evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw eigen weekendtripjes.
Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die speciale momenten naar een hoger niveau.
Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie, combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie
en het talent van technici en ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten

Wij zijn JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van

iconische evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw

eigen weekendtripjes. Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die

speciale momenten naar een hoger niveau. Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie,

combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie en het talent van technici en

ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten op het gebied

van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar

muziek luisteren, het laat ze muziek beleven.

Over HARMAN

HARMAN (www.harman.com) ontwerpt en produceert connected producten en oplossingen

voor consumenten, automotive en bedrijven wereldwijd, waaronder audio, visuele en

infotainment systemen, bedrijfsoplossingen en software-services. Met premium merken als

AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon® Mark Levinson® en Revel® is

HARMAN populair onder audioliefhebbers van verschillende generaties en ondersteunt

bovendien professionele artiesten en de omgeving waarin zij optreden. HARMAN is ook leider

op het gebied van een technologie- en geïntegreerde service oplossingen voor automotive,

mobile, telecommunicatie en bedrijven. Meer dan 50 miljoen auto’s op de weg zijn voorzien van

HARMAN audio en infotainment systemen. De softwareoplossingen van HARMAN

ondersteunen miljarden mobiele apparaten en systemen die zijn verbonden, geïntegreerd,

gepersonaliseerd, adaptief en veilig op alle platformen. Op het werk, thuis en in de auto.

HARMAN heeft 30.000 werknemers in Amerika, Europa en Azië. In maart 2017 werd

HARMAN volledig overgenomen door Samsung Electronics Co., Ltd.

http://www.harman.com/
https://news.jbl.com/images/434389
https://news.jbl.com/images/434388


op het gebied van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar
muziek luisteren, het laat ze muziek beleven. 
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