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JBL Tour Series: toiminnallisuus, viihde ja tyyli
mukanasi koko ajan
Uusimmilla JBL:n over-ear kuulokkeilla ja TWS nappikuulokkeilla
työskentely sujuu fiksummin ja tyylikkäämmin – nämä täydelliset
matkakumppanit ovat nyt saatavilla

⏲
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Helsinki, Toukokuu, 2021: Tyylikkäillä uusilla JBL Tour ONE over-ear kuulokkeilla ja TWS

JBL Tour PRO+ nappikuulokkeilla lisäät tehokkuutta päivääsi. Suorituskyky on toiminut

suunnittelun lähtökohtana, ja nämä kuulokkeet sisältävätkin edistyksellistä teknologiaa, kuten

mm. Adaptive Noise Cancelling yhdistettynä uskomattomaan JBL Pro Sound ääneen. Voit näin

työskennellä luottavaisin mielin, ja tietysti tyylikkäästi.

 

Adaptive Noise Cancellation vastameluntorjunnan ohella molemmista malleista löytyy

vakuuttavan pitkä akunkesto, sekä Adaptive Ambient Aware ja TalkThru teknologiat. Oletko

koko ajan liikkeessä? Voit helposti hyödyntää Googlen ja Amazonin ääniavustajia, joko

käyttämällä äänikomentoja tai vain kätevästi koskettamalla kuuloketta.  

JBL Tour ONE tarjoaa JBL:n luokassaan parhaan True Adaptive Noise Cancellation

vastameluteknologian. Ympäristöön sopeutuva JBL Tour ONE eliminoi häiriöt reaaliajassa,

joten voit työskennellä rauhassa missä vain hyödyntäen SilentNow toimintoa. Nappia

painamalla voit helposti aktivoida meluntorjuntatoiminnon ilman Bluetoothia.  

JBL Tour ONE sisältää myös HARMANin Smart Audio Mode toiminnon täydelliseen

audionautintoon. Se optimoi Bluetooth yhteyden “normaaliin kuunteluun”, lisää toistokykyä

“musiikkitilassa” tai aktivoi matalan viiveen “videotilassa”. 50 tunnin kokonaisakunkestolla

varustetut JBL Tour ONE kuulokkeet toimivat koko viikon yhdellä latauksella.  



Täysin langattomat JBL Tour PRO+ kuulokkeet tarjoavat entistä enemmän johdotonta

vapautta, sekä taskussa kulkevan latauskotelon ja loistavat ominaisuudet.  

Olitpa sitten puhelinpalaverissa tai kuuntelitpa podcastia liikkeellä ollessasi, Adaptive Noise

Cancelling teknologia hävittää tarvittaessa taustahälyn ja sulkeutuu tilanteissa, joissa sinun

pitää huomioida ympäristöä. Fast Pair toiminto parittaa kuulokkeet automaattisesti Android

laitteisiin heti kotelon avauduttua, samalla kun Dual Connect + Sync tarjoaa mahdollisuuden

saumattomaan musiikin kuunteluun tai puheluiden soittamiseen joko yhdellä tai molemmilla

korvanapeilla.  

  

Kuulokkeet sisältävät 30 tunnin akunkeston musiikin kuunteluun, langattoman Qi latauksen ja

kolmen mikrofonin tekniikan täydellisen selkeään ääneen - JBL Tour PRO+ sopivat loistavasti

viihteen striimaukseen tai työpuheluiden puhumiseen koko päiväksi.  

JBL Tour ONE ja JBL Tour PRO+ nyt saatavilla JBL.com hintaan EUR 299 ja EUR 199.   
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JBL creates the amazing sound that shapes life’s most epic moments. From iconic events like

Woodstock and concerts at Madison Square Garden, to games at Yankee Stadium and weekend

road trips, JBL elevates listeners’ experiences with award-winning audio that lets them make

the most of every moment. With 75 years of unmatched professional credentials and industry

leading innovation, JBL has expertly blended a bold vision of the future with the passion and

talent of engineers and designers around the globe. JBL’s Signature Professional Sound is the

leading technology that powers major pop culture events, and the brand has partnered with the

world’s top talent across music, sports and esports. 

 

ABOUT HARMAN 

HARMAN International (harman.com), a wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics Co,

LTD., designs and engineers connected products and solutions for automakers, consumers, and

enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise

automation solutions; and services supporting the Internet of Things.  With leading brands

including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and

Revel®, HARMAN is admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where

they perform around the world. More than 25 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services power

billions of mobile devices and systems that are connected, integrated and secure across all

platforms, from work and home to car and mobile. HARMAN has a workforce of approximately

30,000 people across the Americas, Europe, and Asia. 
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