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Smart innovation möter ultimat high fidelity-ljud
med de nya JBL Tour PRO 2 True Wireless och
Tour ONE M2-hörlurarna
Med världens första smart laddningsetui och bästa JBL ANC-prestandan

någonsin

STOCKHOLM – 30 augusti 2022 – JBL lanserar sina mest kraftfulla och funktionsrika

hörlurar hittills – möt JBL Tour PRO 2 True Wireless och JBL Tour ONE M2. De senaste

tillskotten till JBL Tour-serien lyfter prestanda till nästa nivå med en smart, sömlös

användarupplevelse och överlägset ljud, inklusive uppslukande JBL Spatial Sound och de första

riktiga trådlösa hörlurarna som är inkapslade i JBL:s innovativa smarta etui.
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Med JBL Tour PRO 2 lanseras världens första smarta laddningsetui. Förvandla din TWS-

upplevelse bortom ljud på den 1,45-tums LED-pekskärm för att hantera din musik, anpassa

dina öronsnäckor, ta emot samtal, sms och meddelanden på social medier i realtid utan att

behöva ta ut din telefon eller öppna JBL Headphones-appen, vilken ansluter dig till de saker

som betyder mest.

 

Byggd för produktivitet, designad för att inspirera. Optimera ANC-prestandan, genomför

hörselgångstestet i en bullrig miljö och koppla sedan av i ren tystnad medan programvaran gör

resten. Om du behöver ta ett samtal garanterar designen med 6 mikrofoner kristallklart ljud.

Med JBL Tour PRO 2 kommer du att låta lika bra som du ser ut.

 

JBL Tour ONE M2 överträffar konkurrenterna och JBL:s egna hörlurar och kombinerar

JBL:s bästa hybrid True Adaptive ANC någonsin med JBL Pro-tunade drivers för att fylla

öronen med det bästa ljudet oavsett om du är på språng, på jobbet eller hemma. True Adaptive

ANC-teknik anpassar sig automatiskt till omgivningen i realtid, eliminerar distraktioner och

maximerar din lyssningsupplevelse. En avancerad inbyggd röstigenkänning reagerar på din

röst, pausar musiken och aktivirer Ambient Aware. Musiken och nästa nivå av JBL:s True

Adaptive ANC återupptas automatiskt när konversationen är över.

 

Med upp till 50 timmars speltid, eller 30 timmar med ANC aktiverat, kommer de hålla längre

än den längsta resan. Med snabbladdning ger 10 minuters laddning 5 timmars lyssning. Skapa

en anpassad hörseprofil med HARMANs avancerade Personi-FI 2.0 för den ultimata personliga

ljudprestandan.

”Vi är glada över att kunna presentera de senaste tillskotten i JBL Tour-serien, JBL Tour PRO

2 och JBL Tour ONE M2. Våra JBL Tour-produkter tänjer alltid på gränserna för vad som är

möjligt inom hörlurar och våra nya produkter är fulla av innovativ teknologi. Jag är nöjd

med det vi har skapat, i synnerhet det smarta laddningsetuiet till JBL Tour PRO 2. I vår

strävan efter nya användarcentrerade funktioner har vi dock inte ignorerat det väsentliga,

eftersom vi fortsätter att höja ljudupplevelsen. ” säger Dave Rogers, President, HARMAN

Lifestyle Division.

 

JBL Tour PRO 2 och JBL Tour ONE M2 kommer finnas tillgängliga i färgerna svart och

champagne från januari 2023 på JBL:s hemsida till ett pris av 2000 SEK respektive 3000 SEK.

 



Funktioner hos JBL Tour PRO 2:

●      True Adaptive-brusreducering med anpassningsbart ANC och Ambient Aware

●      10 mm dynamiska drivers som drivs av legendariskt JBL Pro Sound

●      Anpassningsbar ljudupplevelse med Personi-Fi 2.0

●      Uppslukande JBL Spatial Sound

●      40 timmars total musikuppuppspelning – 10 timmar i hörsnäckorna och ytterligare 30

timmar i etuiet

●      Perfekta samtal med 6 mikrofoner med VoiceAware

●      Bluetooth 5.3, LE Audio kompatibel

●      Oval tubdesign med flera storlekar på öronproppar för komfort, prestanda och perfekt

tätning

 

Funktioner hos JBL Tour ONE M2:

●      True Adaptive-brusreducering med anpassningsbart ANC och Ambient Aware

●      40 mm dynamiska drivers trimmade av legendariskt JBL Pro Sound 

●      Anpassningsbar ljudupplevelse med Personi-Fi 2.0

●      Överlägsna samtal med 4 mikrofoner med VoiceAware

●      Uppslukande JBL Spatial Sound

●      Upp till 50 timmar total musikuppspelning, 30 timmar med ANC aktiverat

●      Bluetooth 5.3, LE Audio kompatibel

●      Bekväm, kompakt, vikbar design som bara väger 268 g
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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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