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Räätälöi oma soundisi uusilla JBL® True
Wireless nappikuulokkeilla: Reflect Flow PRO,
Tune 130NC ja Tune 230NC
Tyyli ja sisältö samassa, ilman kompromisseja

Helsinki – 02 Syyskuu, 2021 – Uusimmat JBL:n täysin langattomat nappikuulokkeet

tarjoavat juuri sinulle sopivan soundin sekä istuvuuden ja ne käyvät kaikkiin elämäntyyleihin –

olitpa sitten urbaani löytöretkeilijä tai aina tien päälle valmis matkaaja.  

⏲
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Anna musiikin kuljettaa sinut kaikkialle JBL Reflect Flow PRO kuulokkeilla. Täynnä päivityksiä

ja uusia jänniä ominaisuuksia olevat JBL Reflect Flow PRO kuulokkeet takaavat erinomaisen ja

turvallisen istuvuuden JBL POWERFIN korvasovitemuotoilun avulla. Näitä kuulokkeita ja

sinua ei edes valtameri pysty pysäyttämään, kiitos IP68-pölysuojauksen ja äärimmäisen

vesitiiviin luokituksen. Se on alan korkein standardi, joka takaa äärimmäisen suorituskyvyn,

jopa suolaisessa vedessä.

Samalla julkaistaan myös manttelinperijät suosituille JBL Tune 125 TWS ja JBL Tune 225 TWS

kuulokkeille, JBL Tune 130NC ja 230NC kuulokkeet. Tune-sarjan uudet nappikuulokkeet, jotka

tarjoavat aktiivista meluntorjuntaa vain 99 euron hintaan.

"Emme ole koskaan aiemmin kaivanneet musiikkia kuten juuri nyt”, sanoo Dave Rogers,

President, HARMAN Lifestyle Division. “On jännittävää esitellä uudet True Wireless tuotteet

JBL faneille ja samalla tarjota uusia ominaisuuksia sekä uudistunut tyyli haastavan vuoden

jälkeen. Me puskemme  itseämme aina äärimmäisen äänen tuolle puolen, mahdollistaen

ihmisten vaivattoman yhteyden toisiinsa. Olipa sinulla tarvetta aktiiviseen meluntorjuntaan tai

erityisen pitkään akunkestoon matkalla perheesi ja ystäviesi luo, voit aina luottaa JBL

tuotteisiin.”



JBL Reflect Flow PRO 

JBL Reflect Flow PRO nappikuulokkeet ovat suunniteltu parantamaan suoritustasi. JBL:n

oman POWERFIN muotoilun avulla varmistat turvallisen ja mukavan istuvuuden. Kaipaatko

motivointia?  JBL Signature Sound pitää sinut liikkeessä vaikka koko 30 tunnin soittoajan.

Adaptive Noise Cancelling suojaa sinua ei-toivotuilta ääniltä, olitpa sitten töissä tai

treenaamassa. Smart Ambient mahdollistaa huolettoman liikkumisen kadun hälinässä ja

helpottaa lyhyttä juttutuokiota ystävän kanssa ollessasi liikkeellä. 6 mikrofonia mahdollistavat

täydellisen äänen selkeyden puheluiden ja palaverien aikana, jopa tuulisella säällä. Työskentele

tai treenaa missä vain, IP68 luokitus suojaa hieltä, sateelta tai pölyltä. Tarvitsetko apua?

Kommunikoi Googlen tai Alexan kautta käyttämällä vain puheääntäsi.

2021 Red Dot Product Design Award palkinnon voittajat, JBL Reflect Flow PRO

nappikuulokkeet ovat saatavilla JBL.com syyskuusta 2021, hintaan €179; mustina, sinisinä,

valkoisina ja pinkkeinä.  

https://fi.jbl.com/home?utm_campaign=PR_Harman_Explore&utm_content=press%20release&utm_medium=referral&utm_source=PR&utm_term=webshop


JBL Reflect Flow PRO: 

Adaptive Noise Cancelling with Smart Ambient

Up to 30 hours of playtime with Qi-Compatible wireless charging - (10 + 20 in case with BT;

8 + 20 with ANC on)

Speed charge (10-minute charge = 1 hour playtime) 

IP68 wave proof protection

6.8mm drivers deliver JBL Signature Sound 

TWS POWERFIN secure fit

6-mic technology, two beamforming mics plus a third for wind suppression on each earbud

Direct access to Google voice assistant via Hot word activation

Bluetooth 5.0

Fast Pair enabled by Google

Dual Connect + Sync

Customizable all-access touch control

Compatible with JBL Headphones App

JBL Tune 230NC 



Päivityksistä aivan uusiin ominaisuuksiin, JBL Tune 230NC nappikuulokkeet ovat täynnä

JBL:n ehtaa bassosoundia.  5.8mm:n elementti tarjoaa vakuuttavan äänenlaadun

saumattomasti ja langattomasti, sopien näin täydellisesti menevään elämäntyyliin. Selkeät

puhelut mahdollistavilla 4 mikrofonilla varustetut uudet nappikuulokkeet luottavat edeltäjiensä

tyylikkääseen muotoiluun, mutta uudet silikonisovittimet mahdollistavat turvallisemman

istuvuuden sekä entistäkin paremman bassontoiston. 40 tunnin kokonaissoittoaika pitää

huolen, ettei sinun koskaan tarvitse olla ilman musiikkia. Vain 10 minuutin pikalatauksella saat

tunnin soittoaikaa.

 

Mielettömällä JBL äänellä, erityisen pitkällä akunkestolla ja pikalatauksella varustetut uudet

JBL Tune 230NC kuulokkeet ovat täydellinen valinta musiikinystäville, joilla musiikki kulkee

koko ajan mukana.

JBL Tune 230NC ovat saatavilla JBL.com lokakuusta 2021, hintaan €99;  mustina, valkoisina,

sinisinä ja hiekan värisinä.

JBL Tune 230NC:

Active noise cancelling

40 hours of play time (10 + 30 hours with case with BT; 8 + 24 with ANC on)

Speed charge (10-minute charge = 1 hour playtime)  

IPX4 water and sweat resistant

5.8mm drivers with JBL Pure Bass sound

TWS stick shape

4-mic technology for crisp, clear calls (2-mic on each)

Voice assistant with built in Google and Alexa voice assistants

Bluetooth 5.2

Smart Ambient and Fast Pair enabled by Google

Dual Connect + Sync

Touch controls

Compatible with JBL Headphones App

https://fi.jbl.com/home?utm_campaign=PR_Harman_Explore&utm_content=press%20release&utm_medium=referral&utm_source=PR&utm_term=webshop


JBL Tune 130NC 

Massiivisilla 10mm:n elementeillä varustellut uudet JBL Tune 130NC nappikuulokkeet

tuottavat ehtaa JBL bassosoundia tunnista toiseen, olitpa sitten missä vain. Nämä aktiivisella

meluntorjunnalla ja 40 tunnin soittoajalla varustetut napit ovat täydelliset kumppanit ollessasi

liikkeellä. 4 mikrofonia pitävät äänesi selkeänä puheluiden aikana, sekä töissä että kavereiden

kanssa keskustellessasi. Käytitpä niitä matkustellessa tai chattailessa, JBL Tune 130NC

kuulokkeet ovat täynnä tyyliä ja suorituskykyä.  

JBL Tune 130NC ovat saatavilla JBL.com lokakuusta 2021, hintaan €99; mustina, valkoisina ja

sinisinä.   

JBL Tune 130NC:

https://fi.jbl.com/home?utm_campaign=PR_Harman_Explore&utm_content=press%20release&utm_medium=referral&utm_source=PR&utm_term=webshop


Active noise cancelling

40 hours of play time (10 + 30 hours with case with BT; 8 + 24 with ANC on) 

Speed charge (10-minute charge = 1 hour playtime)

IPX4 water and sweat resistant

10mm Drivers with JBL Pure Bass sound

TWS bud shape

4-mic technology for crisp, clear calls (2-mic on each)

Voice assistant with built in Hey Google and Alexa

Bluetooth 5.2

Smart Ambient and Fast Pair enabled by Google

Dual Connect + Sync

Touch controls

Compatible with JBL Headphones App
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JBL

JBL brändi on huippuluokkaisen äänen ruumiillistuma, joka on läsnä elämän

merkittävimmissä hetkissä. Ikonisista tapahtumista, kuten Woodstockista ja Madison Square

Gardenin konserteista aina Yankee Stadiumin peleihin ja viikonlopun roadtrippeihin, JBL:n

tuotteet ovat vieneet kuulijoiden elämyksen aivan uudelle tasolle palkitulla äänentoistolla, joka

tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. 75-vuotisella kokemuksella, ammattilaisten suosimana

ja alan johtavana tuotekehittäjänä JBL brändi yhdistää rohkean tulevaisuuden vision

insinöörien ja suunnittelijoiden intohimoon sekä lahjakkuuteen ympäri maailman. JBL:n

Signature Professional Sound ääni on alansa johtavaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan

merkittäviä populaarikulttuuritapahtumia. JBL tekee jatkuvaa yhteistyötä maailmanluokan

tähtien kanssa - sekä musiikin, urheilun että e-urheilun saralla.

 

HARMAN

HARMAN International (harman.com), on Samsung Electronics Co, LTD.:n täydellisessä

omistuksessa oleva tytäryhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa tuotteita ja ratkaisuja

autonvalmistajille, kuluttajille ja yrityksille maailmanlaajuisesti. HARMAN tuottaa muun

muassa verkkoon kytkettävien autojen järjestelmiä, äänentoistolaitteita, yritysten

automaatioratkaisuja sekä teknisten laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon perustuvan

Esineiden Internetin järjestelmiä. AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®,

Mark Levinson® ja Revel® kaltaisten tuotemerkkien ansiosta HARMAN on niin äänentoiston

ammattilaisten, muusikkojen kuin tapahtumajärjestäjienkin suosiossa ympäri maailman. Yli 25

miljoonaa autoa on nykypäivänä varustettu HARMAN äänentoistojärjestelmällä ja verkkoon

kytkettävän auton järjestelmällä. HARMANin ohjelmistojärjestelmät tukevat miljardeja

mobiililaitteita ja verkkoyhteydessä toimivia järjestelmiä kaikilla mahdollisilla alustoilla töistä

koteihin ja autoista puhelimiin. HARMAN työllistää suunnilleen 30 000 ihmistä

maailmanlaajuisesti Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. HARMANista tuli Samsung

Electronicsin täysin omistama tytäryhtiö maaliskuussa 2017.
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