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Möt världens första omvandlingsbara TWS-
öronsnäckor, JBL Tune Flex med ‘Sound Fit’-
teknologi
Stil och ljud med fullständig flexibilitet

Stockholm - 28 juni, 2022 - Lyssna dig fram med det senaste tillskottet till JBL Tune Flex-

serien. Som de första öronsnäckorna med JBL’s ‘Sound Fit’, levererar Tune Flex personligt ljud

med perfekt passform för varje livsstil.
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Ett par öronsnäckor, två olika lyssningsstilar. Håll kontakten med din omgivning med den

naturliga, öppna designen eller sätt på ett par tätande öronkuddar - tre storlekar ingår - för att

blockera distraktioner och förhindra ljudläckage. Flexa mellan den öppna eller förseglade

designen och anpassa sedan prestandan ytterligare med ‘Sound Fit’ via JBL Headphones App.

Öronsnäckorna som anpassar sig till dig och din vardag. JBL Tune Flex har sex lägen av ANC-

inställning så oavsett om du använder öppna eller förseglade öronkuddar, på språng eller

hemma, kan du välja den bästa brusreducerande upplevelsen som passar dig.

 

Lyssna oavsett vart du är på väg. Med JBL Pure Bass Sound är JBL Tune Flex konstruerad för

att hålla lyssnaren inspirerade hela dagen. Med upp till 8 timmars batteritid i öronsnäckorna

och ytterligare upp till 24 i laddningsfodralet, äventyras aldrig prestandan - oavsett om det

handlar om att prata med vänner, resa utomlands eller koppla av hemma

Fäll upp fodralet och koppla ihop med din enhet - anslut för samtal, musik med mer. Via Dual

Connect, klarar du dig med både en eller två öronsnäckor, plus fyra mikrofoner så att du kan ta

dina samtal problemfritt. Anslut till din omgivning med handsfree-röstkontrollen Google

Assistant.

 

JBL Tune Flex är byggd för att hålla länge och designad med stil och substans i åtanke. Livligt

eller klassiskt, välj mellan tre färger (svart, blå eller vit) eller våga vara djärv med JBL Tune Flex

Ghost specialutgåva - välj mellan lila, svarta eller vit beroende på din stil.

JBL Tune Flex kommer i JBL:s senaste miljövänliga förpackning och är tillgängliga från augusti

på JBL:s hemsida för 1 000 SEK.

Funktioner JBL Tune Flex: 

●       JBL Pure Bass Sound 

●       Aktiv brusreducering med Smart Ambient 

●       4 mikrofoner för skarpa och tydliga samtal 

●       3 storlekar på tätnade öronkuddar

●       Upp till 8 timmar batteritid i öronsnäckorna + ytterligare 24 i laddningsfodralet med ANC

avstängt

●       Snabb uppladdning 

●       IPX4-klassificering för vattentålighet

●       JBL Sound Fit - öppna öronsnäckor och tätande öronkuddar 

●       Hands-Free röststyrning med Google Assistant 



●       Touchkontroller

●       Kompatibel med JBL Headphones-appen

För mer information, vänligen kontakta:

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA                                                             

Marije Bakker, Director PR & Communications EMEA                                                        

marije.bakker@harman.com

Eller

AWB

harman@awb.se
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OM JBL

Varumärket JBL erbjuder fantastiskt ljud som formar livets mest episka ögonblick. Från ikoniska evenemang som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor,
förhöjer JBL:s produkter lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud och tillåter lyssnaren få ut det mesta av
varje ögonblick. Med 75 års oöverträffade yrkesmässiga referenser och branschledande innovation blandar
varumärket JBL en djärv framtidsvision med passion och talang från ingenjörer och designers runt om i världen.
JBL:s Signature Professional Sound är den ledande tekniken som driver stora popkulturevenemang, och
varumärket har samarbetet med världens främsta talanger inom musik, sport och esport.
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