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BL® lanserar hörlursserien Tour, framtagen för
jobbsammanhang
Inkluderar både over-ear och true wireless in-ear-modeller och
erbjuder avancerad teknik och smarta funktioner för produktivitet
– Tilldelades CES® Innovation Awards för ”Best of Innovation”
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Stockholm, Sverige – 7 januari, 2021 – JBL introducerar sitt senaste tillskott i sin

portfölj, JBL Tour-serien, designad för jobbsammanhang och de som söker efter hörlurar med

avancerad teknik, smarta funktioner och snygg design. Serien innehåller två stycken modeller,

de brusreducerande over-ear-hörlurarna JBL Tour ONE och true wireless-hörlurarna JBL

Tour Pro+. Förutom att båda modellerna har Adaptive Noise Cancelling, är både modellerna

utrustade med JBL Pro Sound, Adaptive Ambient Aware och TalkThru-teknik. Dessutom kan

användaren få tillgång till handsfree röstassistans från Google och Amazon, med hjälp av

röstkommandon eller genom att hålla in öronkoppen för en personlig användarupplevelse.

 

JBL Tour ONE erbjuder True Adaptive Noise Cancelling-teknik, vilket omedelbart övervakar

miljöljud och anpassar sig till den perfekta nivån för brusreducering för användarens miljö,

vilket eliminerar störningar i realtid. SilentNow ger också användaren möjlighet att helt enkelt

trycka på den dedikerade knappen för att aktivera brusreduceringsläge utan att aktivera

Bluetooth, för fullständig isolering från yttre buller.



“Tour-serien är dedikerad till konsumenter som letar efter det bästa inom
brusreducering, elegant design med arbete i åtanke, som ständigt är på språng
och tar jobbsamtal. Genom att lansera två olika modeller säkerställer vi att alla
konsumenters preferens uppfylls, oavsett om de föredrar komforten av over-
ear eller den lätthet och minimalism som in-ear erbjuder”
— Ralph Santana, Chief Marketing Officer at HARMAN

Förutom JBL Pro Sound har JBL Tour ONE HARMANs nya Smart Audio Mode. Denna teknik

möjliggör för användaren att optimera Bluetooth-anslutningen för ”normalt lyssnande”, öka

trovärdigheten i ”musikläge” eller titta på videor med ”videoläge” med låg latens. Med upp till

50 timmars total uppspelningstid och 4-mikrofonteknologi kan JBL Tour ONE driva en hel

veckas aktivitet på en enda laddning.

JBL Tour ONE

·       True Adaptive Noise Cancelling

·       JBL Pro Sound som drivs av 40mm dynamiska drivers

·       Hi-Res Audio-certifikat för att stödja frekvenser upp till 40 kHz

·       50 timmars total musikuppspelning

o   25 timmar med Noise Cancelling och Bluetooth

o   50 timmar med endast Bluetooth

·       Snabbladdning (10 minuters laddning = 2 timmars uppspelning)

·       Adaptive Ambient Aware och TalkThru

·       4-mikrofonteknologi för överlägsen samtalskvalitet

·       Handsfree röststyrning från Google och Amazon

·       USB-C-laddning

·       Automatisk uppspelning/paus

·       SilentNow och ”My Alarm” för resor

·       Smart Switch, optimerad för att lyssna på musik kontra en film

·       Kompatibelt med JBL My Headphone-appen för att anpassa lyssnade

·       Fast pairing



JBL Tour Pro+ erbjuder den perfekta trådlösa lösningen för dem som föredrar in-ear-

hörlurar. Med Adaptive Noise Cancelling stänger dem ute allt yttre ljud eller släpper in

bakgrundsljud om användaren behöver vara medveten av sin omgivning. Fast Pair kopplar

automatiskt ihop öronsnäckorna till en Android-användares enhet så snart fodralet öppnas,

medan Dual Connect+ Sync ger dig möjligheten att sömlös njuta av musik eller ringa samtal

med en eller båda öronsnäckorna. JBL Tour Pro+ är full med över 30 timmars total

musikuppspelning med Qi trådlös laddning och 3-mikrofonteknologi för röstklarhet. JBL Tour

Pro+ är perfekta för strömning av underhållning eller för att ta en hel dag med jobbsamtal.

JBL Tour Pro+

·       Adaptive Noise Cancelling

·       JBL Pro Sound som drivs av 6.8mm dynamiska drivers

·       Över 30 timmars total musikuppspelning

o   6 timmar med Adaptive Noise Cancelling

o   8 timmar med endast Bluetooth

·       Snabbladnning (10 minuters laddning = 1 timmas speltid)

·       Röstklarhet med 3-mikrofonsteknologi

·       Dual Connect + Sync och Fast Pair



·       Handsfree röststyrning från Google och Amazon

·       IPX4 svettsäkerhet

·       SilentNow och My Alarm

·       Smart Sound & Audio, optimerat för att lyssna på musik kontra en film

·       Anpassningsbara kontroller

·       ”Check my best fit”, så att användaren kan kontrollera öronpassninger per app

·       Kompatibelt med JBL My Headphone-appen för att anpassa lyssnade

 

Både JBL Tour ONE och JBL Tour Pro+ är “Best Innovation Honores” av de prestigefyllda

CES® 2021 Innovation Awards, där Tour Pro+ ansluter sig till tre andra JBL True Wireless-

hörlurar som också tilldelats detta i år. CES Innovation Awards-programmet, som ägs och

produceras av Consumer Technology Association (CTA)®, är en årlig tävling som hedrar

enastående design och teknik inom teknikprodukter för kosumenter i 28 produktkategorier. En

elitpanel med branschexperter, inklusive medlemmar, designers, ingenjörer och mer granskar

de tävlande baserat på innovation, teknik och funktionalitet, estetik och design.

JBL Tour-serien kommer finnas tillgänglig i svart på JBL.se och hos utvalda återförsäljare från

maj 2021. JBL Tour ONE kommer kosta 3300 SEK och JBL Tour Pro+ kommer kosta 2200

SEK.
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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.

För mer information, vänligen kontakta:

AWB, PR-byrå

harman@awb.se

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA

Marije Bakker, Sr. Manager PR and Brand Communication

marije.bakker@harman.com
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