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JBL lanserar serien JBL CLUB: Inspirerad av proffsen och 
designade för vardagen 

 
Ny serie hörlurar inspirerad av turnerande artister höjer nivån för ljud med Legendary 

JBL Pro Sound, Personi-Fi™, avancerad brusreducering och smart 
assistentteknologi  

 
CES 2020, LAS VEGAS – 6 JANUARi, 2020 – JBL introducerar sin första hörlursserie inspirerad av 
turnerande artister, JBL CLUB. JBL CLUB-serien, bestående av CLUB ONE, CLUB 950NC och CLUB 
700BT, är utrustad med JBL Pro Sound, Personi-Fi™ och röstassistans. JBL CLUB-serien består av både 
over-ear och on-ear hörlurar.  
 
Seriens stjärna, JBL CLUB ONE, är designad med High Res-certifierade drivers i grafen och True Adaptive 
Cancellation (ANC) + SilentNow™ lyssningsfunktioner. Drivers-konstruktionen använder grafen, ett lätt, 
ledande och styvt material för en mer exakt inställning, vilket ger ett bättre ljud. Med True Adaptive Noise 
Cancellation-teknik övervakas miljöljudet 50 000 gånger per sekund och anpassas till en perfekt nivå av 
brusreducering för användaren. Tekniken kompenserar också för ljudläckage orsakat av faktorer som 
glasögon, hår eller huvudrörelse. SilentNow-funktionen ger användaren möjlighet att helt enkelt trycka på 
den dedikerade knappen för att slå på True Adaptive ANC-läge utan att aktivera Bluetooth, för fullständig 
isolering från ljud utanför och till och med musik. JBL CLUB ONE har 50 timmars uppspelningstid, utbytbara 
öronkuddar, en ljudingång med dubbla AUX och en flygadapter. 
 
Förutom episkt ljud är CLUB-serien utrustad med intelligensen från Google Assistant och Amazon Alexa 
röstassistans och HARMANs nya Personi-Fi™-teknologier. När den har aktiverats via appen ”My JBL 
Headphones” kan musikälskare anpassa sina egna lyssningsinställningar då appen automatiskt kalibrerar 
ljudet för lyssnaren, vilket resulterar i en personlig ljudkurva som lagras permanent i hörlurarna.  
 
”JBL CLUB-serien är banbrytande. Musikentusiaster kommer att uppleva episkt ljud tillverkat i 
premiummaterial som designats och testats av några av de bästa musikerna i världen. Dessa tre hörlurar 
utnyttjar den mest innovativa tekniken för att leverera en legendarisk lyssnarupplevelse,” säger Dave 
Rogers, President, Lifestyle Audio Division på HARMAN.  
 
Alla tre Bluetooth-hörlurarna är förpackade med en 1,3m ljudkabel och mikrofon, och är utrustad med 
metallgångjärn för ökad hållbarhet. JBL CLUB 700BT kommer med en skyddande påse, medan JBL CLUB 
950NC och ONE kommer med ett slitstarkt fodral. JBL CLUB ONE har ett läderband för att säkerställa 
maximal komfort under långa lyssningssessioner.  
 
JBL CLUB-serien kommer att finnas tillgänglig hos utvalda återförsäljare och på JBL:s hemsida från och 
med våren 2020.  
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Product  CLUB 700BT 
 
 

CLUB 950NC 
 

CLUB ONE 

Price 1500 SEK 2500 SEK 3500 SEK 

JBL Legendary  Pro Sound & High Res 
Certified ✔ ✔ ✔ 

Google Assistant & Amazon Alexa  ✔ ✔ ✔ 

My JBL Headphones App with 
Personi-Fi™  ✔ ✔ ✔ 

Ambient Aware & TalkThru Technology ✔ ✔ ✔ 

Active Noise Cancellation (ANC)  ✔  

True Adaptive Noise Cancellation (ANC)   ✔ 

SilentNow™   ✔ 

Bass-Boost Button ✔ ✔  

Battery Life  50 hours Up to 55 hours 
(25 hours w/BTNC) 

Up to 45 hours  
(23hr w/ BTNC) 

Touch Controls ✔ ✔ ✔ 

Full Metal Hinges For Added Durability  ✔ ✔ ✔ 

Form-Factor On-Ear Over-Ear Over-Ear 

 
 
 
 
 
 
HARMAN på CES 2020 
Besök HARMAN under CES 2020 för demonstrationer av företagets senaste teknik och produkter från alla 
divisioner. HARMAN hittar ni på Hard Rock Hotel. Följ HARMAN online under CES 2020.  
 
Follow HARMAN online 

● Find more news at the HARMAN Newsroom 
● Like HARMAN on Facebook 
● Connect with Harman on LinkedIn 
● Check out our YouTube Channel 
● Follow HARMAN on Twitter @harman 
● Follow Twitter Hashtag #Harman  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.harman.com/EN-US/Newscenter/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/pages/Harman/261893155923
https://www.linkedin.com/company-beta/6419/
http://www.youtube.com/user/harmanintl
https://twitter.com/#!/harman
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För mer information, vänligen kontakta: 
AWB 
harman@awb.se  
 
HARMAN 
Marije Bakker 
Marije.bakker@harman.com 
 
Om JBL 
JBL är skaparna bakom det fantastiska ljud som formar livets mest episka stunder. Från ikoniska händelser som 
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor, lyfter 
JBL lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud som låter dem få ut det mesta av varje ögonblick. Med 
oöverträffad professionell behörighet och över 60 års erfarenhet av att leverera branschledande innovationer, är 
JBL experter när det kommer till att utveckla överlägset ljud. 
 
Om HARMAN 
HARMAN International (harman.com), ett helägt dotterbolag till Samsung Electronics Co, LTD., designar och 
utvecklar uppkopplade produkter och lösningar till biltillverkare, konsumenter och företag världen över. Dessa 
inkluderar bland annat uppkopplade lösningar till bilen samt ljud- och bildprodukter, automatiserade 
företagslösningar samt tjänster som stödjer Internet of Things (IOT). Med ledande varumärken som AKG®, 
Harman Kardon®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson ® och Revel® är HARMAN idag mycket populärt bland 
ljudälskare, musiker och på arenor världen över. Över 50 miljoner bilar är idag utrustade med HARMAN:s ljud- 
och infotainmentsystem. Företagets mjukvarulösningar används i miljarder mobila enheter och system som är 
sammankopplade, integrerade och säkra över alla plattformar – från arbetet och hemmet till bilen och mobilen. 
HARMAN har idag totalt runt 30 000 anställda i USA, Europa och Asien. I mars 2017 blev HARMAN ett helägt 
dotterbolag till Samsung Electronics Co. 
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