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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-FiTM, avancerad
brusreducering och smart assistentteknologi.

CES 2020, LAS VEGAS – JANUARY 6, 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-FiTM och

röstassistans. JBL CLUB-serien består av både over-ear och on-ear hörlurar.

https://news.jbl.com/


Seriens stjärna, JBL CLUB ONE, är designad med High Res-certifierade drivers i grafen och

True Adaptive Cancellation (ANC) + SilentNowTM 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-FiTM-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.
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JBL CLUB-serien kommer att finnas tillgänglig hos utvalda återförsäljare och på JBL:s hemsida

från och med våren 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
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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.
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