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Skreddersy ditt lydbilde med nye JBL® True
Wireless hodetelefonene: Reflect Flow PRO,
Tune 130NC og Tune 230NC
Kompromissløs stil og innhold.

Oslo – 2. september 2021 – De nyeste trådløse hodetelefonene fra JBL leverer lyd tilpasset

enhver livsstil, enten du er en urban eventyrer eller klar for en road trip.

⏲

https://news.jbl.com/


La musikken ta deg hvor som helst med JBL Reflect Flow PRO. De er proppfulle av spennende

nye oppgraderinger og funksjoner, og du er garantert en overlegen og trygg passform med JBL

POWERFIN sin signatur øreproppdesign. Med disse hodetelefonene kan ikke engang havet

stoppe deg takket være den støvsikre og ekstremt vanntette IP68-graderingen. Dette er

bransjens høyeste standard som sikrer optimal funksjon, selv i saltvann.

I tillegg lanseres etterfølgerne til de populære JBL Tune 125 TWS og JBL Tune 225 TWS – JBL

Tune 130 NC og 230 NC. De nyeste tilskuddene til Tune-serien leverer aktiv støydemping til

kun 99 EUR.

"Vi har aldri trengt musikk mer enn det vi gjør nå", sier Dave Rogers, President, HARMAN

Lifestyle Division. "Det er spennende å bringe de nye og helt trådløse produktene våre til JBL-

fans, og kunne tilby nye funksjoner og et nytt design etter et utfordrende år. Vi jobber alltid

med å presse oss selv utover krystallklar lydkvalitet, slik at vi knytter mennesker til hverandre

og seg selv, uansett hva vi gjør. Uansett om du trenger aktiv støydemping eller ekstra lang

batteritid på en lang reise dekker JBL akkurat ditt behovet", fortsetter Rogers.



JBL Reflect Flow PRO 

Hodetelefonene JBL Reflect Flow PRO er designet for å forsterke opplevelsene dine. Med JBL

sin egne POWERFIN design får du en sikker og komfortabel passform. Trenger du motivasjon?

Med JBLs signaturlyd vil disse øreproppene holde deg gående i opptil 30 timer med spilletid.

Adaptiv støydemping beskytter deg mot uønsket støy, enten du jobber eller trener. Smart

Ambient gir deg en komfortabel opplevelse når du er ute og løper og gjør det enkelt å ta en

kjapp prat med en venn mens du er ute på farta. De seks mikrofonene sikrer deg perfekt

stemmeklarhet i samtaler og møter, selv når det blåser. Du kan jobbe eller trene hvor som helst

med IP68 beskyttelse mot svette, regn og støv. Trenger du hjelp? Snakk med Google eller Alexa

ved å bare bruke stemmen din.

Som vinner av 2021 Red Dot Product Design Award, vil JBL Reflect Flow PRO være tilgjengelig

på no.JBL.com fra september 2021 for 179 EUR i svart, blå, hvit og rosa. 

https://no.jbl.com/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_term=webshop&utm_content=press%20release&utm_campaign=PR_Harman_Explore


JBL Reflect Flow PRO funksjoner: 

Adaptiv støydemping med Smart Ambient

Opptil 30 timer spilletid med Qi-Compatible trådløs ladning – (10+20 i etui med BT og 8+20

med ANC på)

Hurtigladning (10-minutters lading = 1 time spilletid)

IP68 bølgesikker beskyttelse

6.8mm drivere gir JBL Signature Sound

TWS POWERFIN sikker passform

6-mic teknologi, to stråleformede mikrofoner pluss en tredje for vinddemping på hver

ørepropp

Direkte tilgang til Google voice assistant med Hot word aktivering

Bluetooth 5.0

Fast Pair tilrettelagt av Google

Dual Connect + Sync

Tilpasset all-access touch-kontroll

Kompatibel med JBL Headphones App

JBL Tune 230NC 



Med både oppgraderinger og helt nye funksjoner er JBL Tune 230NC fullpakket av JBLs rene

basslyd. Den 5.8mm driveren gir imponerende lyd med en sømløs, trådløs opplevelse perfekt

tilpasset et liv på farta. Med 4 mikrofoner for tydelige, klare samtaler bevarer de nye

øreproppene det kule, stilriktige designet til sine forgjengere. De nye silikon-ørepluggene gir en

enda sikrere passform og bedre opplevelse av basslyd. Med en total spilletid på 40 timer vil du

aldri være uten musikken din, og hurtigladingen gir deg en hel times spilletid etter 10 minutter

lading.

 

Med superb JBL-lyd, superlangt batteriliv og hurtinglading er de nye JBL Tune 230NC perfekte

ørepropper for musikkelskere som lever et liv akkompagnert av musikk. 

JBL Tune 230NC blir tilgjengelig på no.JBL.com fra oktober 2021 for 99 EUR i svart, blå, hvit

og sand.

JBL Tune 230NC funksjoner:

Aktiv støydemping

40 timer spilletid (10+30 timer med etui med BT og 8+24 med ANC på)

Hurtiglading (10 minutter lading = 1 time spilletid)  

IPX4 vann- og svetteresistent

5.8mm drivere med JBL Pure Bass sound

TWS pinneform

4-mic teknologi for tydelige og klare telefonsamtaler (2-mic på hver)

Voice assistant med innebygd Google og Alexa voice assistants

Bluetooth 5.2

Smart Ambient og Fast Pair tilrettelagt av Google

Dual Connect + Sync

Touch-kontroll

Kompatibel med JBL Headphones App

https://no.jbl.com/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_term=webshop&utm_content=press%20release&utm_campaign=PR_Harman_Explore


JBL Tune 130NC 

Med massive 10mm drivere leverer de nye JBL Tune130NC JBL ren basslyd i time etter time

hvor enn du befinner deg. Disse øreproppene er perfekte for å lytte mens du er på farten med

aktiv støydemping og 40 timer samlet spilletid. 4 mikrofoner gjør stemmen din krystallklar i

telefonsamtaler, enten du jobber eller er ute og møter venner. Uansett om du reiser eller chatter

gir JBL Tune130NC deg både stil og substans.

JBL Tune 130NC vil være tilgjengelig på no.JBL.com fra oktober 2021 for 99 EUR i svart, hvitt

og blått.

JBL Tune 130NC Funksjoner:

https://no.jbl.com/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_term=webshop&utm_content=press%20release&utm_campaign=PR_Harman_Explore


Aktiv støydemping

40 timer spilletid (10+30 timer med caser med BT og 8+24 med ANC på)

Hurtiglading (10-minutter lading = 1 time spilletid)

IPX4 vann- og svetteresistent

10mm drivere med JBL Pure Bass sound

TWS bud shape

4-mic teknologi for krisp, klare telefonsamtaler (2-mic på hver)

Voice assistant med innebygd Hey Google og Alexa

Bluetooth 5.2

Smart Ambient og Fast Pair tilrettelagt av Google

Dual Connect + Sync

Touch-kontroller

Kompatibel med JBL Headphones App
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ABOUT JBL

Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av
prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft
og industriledende innovasjon, har merkevaren 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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