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JBL® lanseeraa bisnesammattilaisille
suunnitellun Tour kuulokesarjan
Over-ear-malli ja täysin langaton nappikuulokemalli, jotka
molemmat sisältävät edistyksellistä teknologiaa sekä
älyominaisuuksia ja ovat vastaanottaneet CES® 2021 Innovation
Awards “Best of Innovation” kunniamaininnat
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HELSINKI – Tammikuu 7, 2021 – JBL esittelee uusimman lisän portfolioonsa, JBL Tour

sarjan, joka on suunniteltu bisnesammattilaisille, jotka kaipaavat kuulokkeiltaan edistyksellistä

teknologiaa, älyominaisuuksia ja tyylikästä muotoilua. Sarjaan kuuluu kahdet kuulokkeet, over-

ear vastamelukuulokkeet, JBL Tour ONE, ja täysin langattomat nappikuulokkeet, JBL Tour

Pro+. Mukautuvan meluntorjunnan lisäksi molemmissa malleissa on JBL Pro Sound, Adaptive

Ambient Aware ja TalkThru teknologiaa. Käyttäjät voivat myös hyödyntää Googlen ja Amazonin

ääniavustajia äänikomennoilla tai painamalla kuulokekuppia mahdollistaakseen pitkälle viedyn

persoonallisen käyttäjäkokemuksen.

 

JBL Tour ONE hyödyntää True Adaptive Noise Cancellation teknologiaa, joka

silmänräpäyksessä monitoroi ympäristön äänet ja sopeuttaa meluntorjunnan täysin oikealle

tasolle, eliminoiden näin mahdolliset häiriöt reaaliajassa. SilentNow toiminto antaa käyttäjälle

mahdollisuuden meluntorjunnan käyttöönottoon nappia painamalla, ilman Bluetooth

aktivointia - mahdollistaen näin täydellisen eristäytymisen ulkopuolisilta ääniltä.



“Tour sarja on suunnattu kuluttajille, jotka haluavat kuulokkeiltaan parasta
mahdollista meluntorjuntateknologiaa ja eleganttia muotoilua - erityisesti
bisnesammattilaisille, jotka ovat alati liikkeessä ja puhuvat paljon puhelimessa.
Lanseeraamalla kaksi erillistä mallia haluamme varmistaa, että erilaisten
kuluttajien tarpeet huomioidaan, suosivatpa he sitten miellyttäviä over-ear
pehmusteita tai täysin langattomien nappikuulokkeiden helppoutta ja
minimalismia.”
— Ralph Santana, Chief Marketing Officer at HARMAN

JBL Pro Sound äänen lisäksi JBL Tour ONE kuulokkeet hyödyntävät HARMANin uutta

Smart Audio Mode toimintoa. Se mahdollistaa käyttäjälle Bluetooth yhteyden optimoinnin

“normaaliin kuunteluun”, lisätä tarkkuutta “musiikkitilassa” tai videoita katsellessa poistaa

viivettä “videotilassa”. 50 tunnin soittoajalla ja 4 mikrofonin teknologialla, JBL Tour ONE

kestävät koko viikon yhdellä latauksella. 

 

JBL Tour ONE ominaisuudet:

●      True Adaptive Noise Cancelling

●      JBL Pro Sound powered by 40mm dynamic drivers

●      Hi-Res Audio Certified to support frequencies up to 40kHz

●      50 hours of total music playback

o   25 hours with Noise Cancelling and Bluetooth on

o   50 hours with Bluetooth only

●      Speed Charge (10-minutes of charging = 2 hours of playback)

●      Adaptive Ambient Aware & TalkThru

●      4-mic technology for superior call quality

●      Hands-free voice control by Google and Amazon

●      USB-C charging

●      Auto Play/Pause 

●      SilentNow and “My Alarm” feature for traveling

●      Smart Switch, optimized for listening to music versus a movie

●      Compatibility with the JBL Headphones App to customize listening and using behaviors

●      Fast Pair

 



JBL Tour Pro+ malli tarjoaa ihanteellisen täysin langattoman vaihtoehdon

nappikuulokkeiden ystäville. Adaptive Noise Cancelling teknologia häivyttää kaikki

ulkopuoliset äänet tai tarvittaessa sallii ne, jos käyttäjän on tarve havainnoida ympäristöään.

Fast Pair parittaa automaattisesti napit Android laitteisiin, kun kotelo avataan, samalla kun

Dual Connect + Sync mahdollistaa saumattoman musiikin kuuntelun tai puhelut joko yhden tai

molempien nappien kautta. 30 tunnin soittoajalla sekä Qi:n langattomalla latauksella ja

äänenlaatua parantavan 3 mikrofonin signaaliteknologialla varustetut  JBL Tour Pro+

kuulokkeet ovat oivalliset viihteen striimaukseen tai työpuheluihin pitkin päivää.

JBL Tour Pro+ ominaisuudet:

●      Adaptive Noise Cancelling

●      JBL Pro Sound powered by 6.8mm dynamic drivers

●      Over 30 hours of total music playback

o   6 hours with Active Noise Cancelling

o   8 hours with Bluetooth only

●      Speed Charge (10-minutes of charging = 1 hour of playback)

●      Adaptive Ambient Aware and TalkThru

●      Voice Clarity with 3-mic beamforming array technology



●      Dual Connect + Sync and Fast Pair

●      Hands-free voice control by Google and Amazon

●      IPX4 Sweatproof

●      SilentNow and My Alarm

●      Smart Audio & Video, optimized for listening to music versus a movie

●      Customized tap panel control

●      “Check My Best Fit”, allowing users to check the ear fit by app

●      Compatibility with the JBL Headphones App to customize listening and behaviors

 

Molemmat kuulokkeet, JBL Tour ONE ja JBL Tour Pro+ ovat “Best of Innovation Honorees”

kunniamainittuja arvovaltaisessa  CES® 2021 Innovation Awards ohjelmassa - samalla Tour

Pro+ malli liittyy kolmen jo tänä vuonna palkitun JBL:n täysin langattomien kuulokkeiden

joukkoon. CES Innovation Awards ohjelma, jonka tuottaa Consumer Technology Association

(CTA)®, on vuosittainen kilpailu joka palkitsee merkittävää kuluttajateknologian muotoilua ja

insinöörityötä 28 eri kategoriassa.  Alan asiantuntijoiden paneeli, joka muodostuu mm. median

edustajista, muotoilijoista sekä insinööreistä, käyvät läpi parhaita ehdokkaita liittyen

innovatiivisuuteen, tekniikkaan ja toiminnallisuuteen, estetiikkaan ja muotoiluun.

                         

JBL Tour Series saatavilla mustana toukokuusta 2021 kaikilla merkittävillä jälleenmyyjillä ja

JBL.com in JBL Tour ONE  €299 ja JBL Tour Pro+ hintaan €199. 
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