
 19 May 2021, 15:29 (CEST)

JBL Tour-serien: For prestasjon, underholdning
og stil på farta
Jobb smartere og smidigere med de nyeste JBL hodetelefonene
og True Wireless-øreproppene. Produktene passer perfekt på
reisen, og er nå tilgjengelig for salg.
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Norge – 18. mai 2021 – Frisk opp hverdagen med de nyeste JBL Tour ONE og TWS JBL

Tour PRO+, som har et elegant og helt nytt design. Hodetelefonene og øreproppene er designet

for å bidra til økt produktivitet, og er fullpakket med avansert teknologi som blant annet True

Adaptive støyreduksjon og fantastisk JBL Pro Sound. Uansett hva du gjør, kan du få jobben

gjort med selvtillit og stil.

I tillegg til True Adaptive støyreduksjon, er begge modellene proppfull av funksjoner som bidrar

til økt produktivitet, som blant annet imponerende batterilevetid, Ambient Aware- og

TalkThru-teknologi. Er du alltid på farta? Med hjelp av talekommandoer eller et trykk får du

enkelt tilgang til håndfrie taleassistentfunksjoner fra Google og Amazon.

JBL Tour ONE tilbyr JBLs beste True Adaptive støyreduksjon-teknologi. De monitorerer

kontinuerlig miljølyd og tilpasser seg det perfekte nivået av støyreduksjon for omgivelsene, og

eliminerer distraksjoner i sanntid. Jobb hvor som helst uten forstyrrelser med modusen

SilentNow. Bare trykk på en knapp for å aktivere støyreduksjon modus, også uten Bluetooth.

JBL Tour ONE har også HARMANs Smart Audio Mode for å kunne gi total lydfleksibilitet.

Denne teknologien optimaliserer Bluetooth-tilkoblingen for "normal lytting", øker

lydgjengivelsen i "musikkmodus" eller minimerer tidsforsinkelsen i "videomodus". Med opptil

50 timers total musikkavspilling kan JBL Tour ONE dekke en ukes behov på én enkelt lading.



De helt trådløe øreproppene JBL Tour PRO+ gir enda større frihet, uten ledninger og med et

ladeetui som passer i lommen, samtidig som de er fylt med kule funksjoner.

Skal du ha en konferansesamtale på farta eller lytte til en podkast? Med teknologien adaptiv

støydemping kan man både stenge all miljølyd ute, eller slippe den inn om du ønsker å være

tilstede i omgivelsene dine. Funksjonen Fast Pair kobler automatisk øreproppene til en

Android-brukers enhet så snart man åpner etuiet, mens Dual Connect + Sync gjør at man

sømløst kan lytte til musikk eller ta en telefon med den ene eller den andre proppen.

  

Med over 30 timers total musikkavspilling, Qi trådløs batterilading og tre-mikrofoners

teknologi for å sikre krystallklar stemme, er JBL Tour PRO+ perfekt for strømming,

underholdning eller en hel arbeidsdag med telefonsamtaler.

JBL Tour ONE og JBL Tour PRO+ er tilgjengelig for salg på no.JBL.com.
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OM JBL

JBL skaper lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av prisvinnende

lydutstyr, løfter JBL lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft og

industriledende innovasjon, har JBL sine talentfulle og dedikerte ingeniører og designere

verden over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature Professional Sound skaper levende lyd

for flere av verdens største popkulturelle arrangementer, og JBL samarbeider med noen av de

største stjernene innen musikk, sport og e-sport.
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ABOUT JBL

JBL skaper lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av prisvinnende lydutstyr, løfter JBL
lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft og industriledende innovasjon, har JBL sine
talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature
Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens største popkulturelle arrangementer, og JBL
samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport og e-sport.

OM HARMAN

HARMAN International (harman.com), et heleid datterselskap av Samsung Electronics Co,

LTD., designer og utvikler produkter for bilprodusenter, privatpersoner og selskaper verden

over – deriblant komplette bil-systemer, audio-visuelle produkter og øvrig automatiserte

systemer. Med ledende merkevarer som AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®,

Lexicon®, Mark Levinson® and Revel®, er HARMAN beundret av «audiofile», musikere og

konsertarrangører. Mer enn 25 millioner biler er utstyr med HARMAN audio, og milliarder av

mobile enheter er sammenkoblet og integrert på tvers av plattformer. HARMAN sysselsetter 30

000 mennesker på tvers av USA, Europa og Asia.
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Harman@apeland.no

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. Harman Kardon,

Infinity, JBL, Lexicon and Mark Levinson are trademarks of HARMAN International

Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. AKG is a

trademark of AKG Acoustics GmbH, registered in the United States and/or other countries.

Features, specifications, and appearance are subject to change without notice. 

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl


JBL

https://news.jbl.com/
http://news.jbl.com/no-NO/

