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Hörlursserien JBL CLUB: Proffsljud designat för
vardagen
JBL’s bästa noise cancelling-hörlurar har grafen-drivers och är high-res audio certifierade

Stockholm – 25 Mars, 2020 – JBL släpper sin nya premium-hörlursserie JBL CLUB. Ta

med dig professionell ljudteknologi, konsumentvänliga funktioner och high end-design till din

egen sfär, hemma, på jobbet eller när du reser.

Seriens stjärna är JBL CLUB ONE. Flaggskepps-hörluren är fylld med banbrytande ljudteknik,

som till exempel drivers i materialet grafen och True Adaptive Noise Cancelling. Detta är den

bästa hittills från JBL och ger en behaglig blandning mellan musikalitet och brusreducering.
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JBL CLUB ONE tar lyssnaren närmare scenen tack vare JBL’s legendariska Pro Sound som

levereras genom 40mm specialdesignade grafen-drivers för att skapa ett så precist ljud som

möjligt. I och med att JBL CLUB ONE drivers är tillverkade i grafen, gör det membranet lättare

och starkare. Detta otroligt lättviktiga, mycket ledande och robusta material har valts för sin

förmåga att drastiskt kunna reducera distorsion och förbättra precision. JBL CLUB ONE

banbrytande drivers gör att membranet kan arbeta snabbare, mer exakt och klara av höga

frekvenser.

Hörlurens True Adaptive Noise Cancelling är otroligt kraftfull och utmanar branchledarna,

genom att avlyssna och anpassa sig mot miljöljud upp till 50,000 gånger per sekund, samt att

den kompenserar för ljudläckage som kan uppstå från faktorer som hår, glasögon eller

huvudrörelser - i realtid. JBL CLUB ONE erbjuder den mest uppslukande ljudupplevelsen,

oavsett miljö.

Over-ear modellen JBL CLUB 950NC med Active Noice Cancelling, och den mer kompakta on-

ear versionen JBL CLUB 700BT, gör serien komplett. Det som gör att serien sticker ut är dess

premium-design och materialval. Exempel på detta är läderband över huvudet, riktiga

metallgångjärn, utbytbara magnetiska öronkuddar, ihopfällbar design och fina accessoarer.



Hela linjen är high-res audio-certifierad och även utrustad med Bluetooth 5.0 för högsta

stabilitet och bästa batteritid. Den akustiska konstruktionen har designats utifrån JBL’s

branschledande ljudkurva, vilken är baserad på kvantitativ och kvalitativ forskning som pågått i

decennier. Justerad och stämd av världens bästa audiologer, verifierad av turnerande musiker

på topp-nivå, JBL CLUB ger lyssnaren det ljud som är så nära musikens originalmastring som

det går.

Som ett tillägg till det klassledande ljudet kommer JBL Club Series utrustad med intelligensen

från Google Assistant och Amazon Alexa voice assistant och Stage+. Så fort du aktiverat appen

“My JBL Headphones” kan musikälskaren skräddarsy sina egna lyssningspreferenser och även

välja ljudprofil från världens mest legendariska DJ’s.
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Alla tre Bluetooth-hörlurar kommer med en 1.2m ljudkabel och mikrofon. Inkluderat med JBL

CLUB ONE är även en 1.5m lindad ljudkabel, flygplansadapter och en 3.5mm till 6.3mm

adapter. JBL CLUB 700BT erbjuder en skyddande påse i premiummaterial, medan JBL CLUB

900NC och ONE kommer med ett hållbart hard-case, vilket gör alla tre till perfekta

reseaccessoarer, för affärsresan eller om du bara vill åka bort ett tag.

För mer information, vänligen kontakta:

AWB, presskontakt Sverige

harman@awb.se
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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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