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Innovasjon møter optimal HiFi-lyd med de nye
hodetelefonene JBL Tour PRO 2 True Wireless
og Tour ONE M2
Verdens første smart-etui med ladefunksjon og den beste JBL ANC-kapasiteten

noensinne. 

OSLO – 30. august 2022 – JBL lanserer sine kraftigste og mest funksjonsrike hodetelefoner

til nå – møt JBL Tour PRO 2 True Wireless ørepropper og JBL Tour ONE M2. De siste

nyhetene i JBL Tour- serien løfter ytelsen til neste nivå med en smart, sømløs brukeropplevelse

og overlegen lyd. Dette inkluderer den altoppslukende JBL Spatial lyd og de første helt trådløse

øreproppene som er innkapslet i JBLs innovative smart-etui.  
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Full kontroll med smart-etui  

JBL Tour PRO 2 kommer med verdens første smart-etui med ladefunksjon. Oppgrader TWS-

opplevelsen utover lyden – kun ved å trykke på den 1,45" LED-berøringsskjermen for å velge

musikk, tilpasse ørepluggene dine, motta anrop, meldinger og varsler på sosiale medier i

sanntid, helt uten å berøre telefonen. Det blir mye enklere å navigere og gjøre tilpasninger uten

å måtte ta ut telefonen. Du kan også bruke JBL Headphones-appen for å skreddersy lydbildet

ditt. 

 

Bygget for produktivitet, designet for å inspirere. Optimaliser lydkanselering med JBL ECT-test

i et rom med støy. Du kan sitte og slappe av mens programvaren gjør resten. Dersom du trenger

å ta en telefon vil du få krystallklar lyd med designet som rommer hele seks mikrofoner. 

 

Utkonkurrerer motstanderne og JBLs tidligere hodetelefoner  

JBL Tour ONE M2 kombinerer JBLs aller beste hybrid True Adaptive ANC med JBL Pros

innstilte drivere. På denne måten vil ørene dine kun fylles av den beste lyden, uansett om du er

på farten, på jobb eller hjemme. True Adaptive ANC-teknologi justeres automatisk til

omgivelsene i sanntid, eliminerer distraksjoner og maksimerer din lytteropplevelse. Avansert

innebygd stemmegjenkjenning reagerer på stemmen din, setter musikken på pause og aktiverer

Ambient Aware. Klar for å fortsette? Musikk og JBLs neste nivå True Adaptive ANC gjenopptas

automatisk når samtalen er over. 

 

De overlever selv den lengste turen, med en spilletid på opptil 50 timer, eller 30 timer med

aktivert ANC. Glemt å lade, men trenger å komme deg av sted? Rask ladning betyr at 10

minutter med tilkobling gir deg 5 timer med legendarisk JBL Pro lyd. Sett opp en tilpasset

hørselsprofil med HARMANs avanserte Personi-Fi 2.0 for den ultimate personlige lydytelsen.

«Vi er i ekstase over å introdusere de nyeste JBL Tour-modellene, JBL Tour PRO 2 og JBL

Tour ONE M2. Våre JBL Tour produkter tøyer alltid grensene for hva som er mulig når det

gjelder hodetelefoner og våre to nye produkter er proppet full av innovativ teknologi. Jeg er

svært fornøyd med det vi har skapt, spesielt når det gjelder smart-etuiet med ladekapasitet

som tilhører JBL Tour Pro 2. På jakten etter nye brukeresentriske funksjoner har vi

midlertidig ikke glemt det vesentlige, ettersom vi fortsetter å gjøre lydopplevelsen bedre», sier

Dave Rogers, President for HARMAN Lifestyle Divison.    

  



JBL Tour PRO 2 og JBL Tour ONE M2 er henholdsvis tilgjengelig i fargene svart og champagne

fra januar 2023 på no.JBL.com. JBL Tour PRO 2 til 2000 NOK, mens prisen for JBL Tour ONE

M2 blir tilgjengelig nærmere lansering.

 

JBL Tour PRO 2 funksjoner:   

●      Ekte adaptiv støyreduksjon med justerbar ANC og omgivelseslyd.

●      10mm dynamiske drivere styrt av legendarisk JBL PRO-lyd. 

●     Justerbar lydopplevelse med Personi-fi 2.0. 

●     Altoppslukende JBL Spatial lyd.  

●      40 timer med musikkavspilling – 10 timer i øreproppene med ytterligere 30 i etuiet. 

●      Perfekte samtaler med seks mikrofoner og VoiceAware. 

●      Bluetooth 5.3 LE Audio kompatibel. 

●      Oval Tube-design med flere øretippstørrelser for komfort, ytelse og perfekt forsegling.

 

JBL Tour ONE M2 egenskaper:   

●      Ekte adaptiv støyreduksjon med justerbar ANC og omgivelseslyd.

●      40mm dynamiske drivere med legendarisk JBL PRO-lyd. 

●      Justerbar lydopplevelse med Personi-fi 2.0. 

●     Overlegen samtale med fire mikrofonsteknologi og Voice Aware altoppslukende JBL Spatial

lyd. 

●      Opptil 50 timer musikkavspilling, 30 timer med ANC aktivert. 

●      Bluetooth 5.3 LE Audio kompatibel. 

●      Komfortabel, kompakt, sammenleggbart design som kun veier 268g. 
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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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