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Helt ny teknologi: Med JBL Tune Flex får du
flere valgmuligheter enn noensinne
Stil og lyd med fleksibilitet.

Oslo, Norge (28. juni 2022) – Nå kommer et nytt tilskudd til JBL Tune Flex-serien. De

første øreproppene som har JBLs «Sound Fit». Tune Flex gir deg personalisert lyd med perfekt

passform for enhver livsstil.

Ett par ørepropper, men to måter å høre på. Følg med på omgivelsene dine med det naturlige,

åpne designet, eller bruk dem med støydempings-plugger. Det er tre forskjellige størrelser

inkludert, så du kan holde støyen ute og få den perfekte lydopplevelsen. Bytt mellom det åpne

og støydempende designet, og personaliser lyden med «Sound Fit» via JBL Headphones-appen.

⏲

https://news.jbl.com/
https://news.jbl.com/images/434384


JBL Tune Flex har seks forskjellige moduser for støydemping, så enten du bruker dem på farta

eller hjemme, kan du velge den støydempingen som passer deg best.

Med «JBL Pure Bass Sound», er JBL Tune Flex laget for å inspirere lytterne gjennom dagen.

Med opptil åtte timer batteritid i proppene, og 24 timer i ladeboksen har du alltid batteri  –

uansett om du reiser, jobber eller snakker med venner på telefonen.

Bruk en eller begge øreproppene samtidig, og med fire forskjellige mikrofoner er du alltid klar

for å ta en telefonsamtale. Du kan også bruke stemmekontrolltjenester gjennom Google

Assistant.

 

Bruk en eller begge øreproppene samtidig, og med fire forskjellige mikrofoner er du alltid klar

for å ta en telefonsamtale. Du kan også bruke stemmekontrolltjenester gjennom Google

Assistant.

JBL Tune Flex er bygget for å vare. Velg mellom tre forskjellige farger (svart, blå eller hvit) eller

tør du å teste «Ghost Special»-utgaven – i lilla, svart eller hvit?

 

JBL Tune Flex ørepropper kommer i JBLs nye miljøvennlige emballasje og blir tilgjengelige i

august på no.JBL.com for 1000 kroner.

JBL Tune Flex spesifikasjoner: 

●       JBL Pure Bass Sound

●       Aktiv støyreduksjon med Smart Ambient, som gjør at du får med deg lydene du må høre

når du er ute i byen

●       4 mikrofoner sikrer perfekt lyd under telefonsamtaler

●       3 størrelser med plugger til å putte i ørene

●       Opp til 8 timers batteritid i øreproppene og 24 timer i ladeboksen

●       Hurtiglading

●       IPX4-sikkerhet mot vannsprut

●       JBL sound fit – bruk dem med det åpne designet, eller med støydempings-pluggene

●       Hands-Free stemmekontroll med Google Assistant 

●       Mange muligheter for justeringer gjennom JBL Headphones-appen
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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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