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Älykäs innovaatio kohtaa äärimmäisen
korkealaatuisen äänen uusilla JBL® Tour PRO 2
True Wireless- ja Tour ONE M2 -kuulokkeilla
Mukana maailman ensimmäinen älykäs latauskotelo ja kaikkien aikojen paras

JBL ANC -suorituskyky
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AMSTERDAM – 30. elokuuta 2022 – JBL julkaisee tähän mennessä tehokkaimmat ja

monipuolisimmat kuulokkeensa – JBL Tour PRO 2 täysin langattomat nappikuulokkeet ja JBL

Tour ONE M2 sankakuulokkeet. JBL Tourin uusimmat lisäykset nostavat suorituskyvyn uudelle

tasolle älykkäällä, saumattomalla käyttökokemuksella ja erinomaisella äänellä, mukaan lukien

mukaansatempaava JBL Spatial Audio ja ensimmäiset täysin langattomat kuulokkeet, jotka on

koteloitu JBL:n innovatiiviseen älykoteloon.

 

JBL Tour PRO 2 julkaistaan   maailman ensimmäisellä älykkäällä latauskotelolla. 1,45 tuuman

LED-kosketusnäytön avulla voit hallita musiikkia, säätää kuulokkeita, vastaanottaa puheluita,

viestejä ja sosiaalisen median ilmoituksia reaaliajassa koskematta puhelimeen. Yksinkertaista

navigointia ja säätömahdollisuudet ilman puhelinta tai JBL Headphones -sovellusta.

 

Edistyksellinen sisäänrakennettu puheentunnistus reagoi ääneesi, keskeyttää musiikin ja ottaa

Ambient Awaren käyttöön. Musiikki ja JBL:n True Adaptive ANC jatkuvat automaattisesti, kun

keskustelu on ohi. Optimoi ANC-suorituskyky, suorita korvakäytävätesti meluisassa

ympäristössä ja rentoudu hiljaisuudessa ohjelmiston hoitaessa loput. Jos sinun tarvitsee soittaa

puhelu, 6 mikrofonia takaa kristallinkirkkaan äänen. JBL Tour PRO 2:lla kuulostat yhtä hyvältä

kuin näytät.

 

Kilpailijoita ja JBL:n omia aiempia kuulokkeita parempi JBL Tour ONE M2 yhdistää JBL:n

kaikkien aikojen parhaan hybridi True Adaptive ANC:n JBL Pro -viritettyihin elementteihin,

jotta saat nauttia parhaasta äänestä niin tien päällä, töissä kuin kotona. True Adaptive ANC -

tekniikka mukautuu automaattisesti ympäristöön reaaliajassa, eliminoi häiriötekijät ja

maksimoi kuuntelukokemuksesi. Jopa 50 tuntia toistoaikaa tai 30 tuntia ANC aktivoituna ne

kestävät pisimmänkin matkan. Unohditko ladata ja sinun täytyy lähteä? Pikalatauksen avulla

10 minuuttia kytkettynä verkkovirtaan takaa 5 tuntia legendaarista JBL Pro Soundia.

 

Nauti älykkäästä elämästä tähän mennessä älykkäimmillä JBL-kuulokkeilla. Molempien uusien

JBL Tour -kuulokkeiden avulla voit helposti vaihtaa yhteyksiä muiden laitteidesi välillä Google

Smart Switchingin avulla ja paikantaa kadonneet kuulokkeet Google Finderin avulla. Jotkut

asiat ovat parempia jaettuna. Yhdistä mitkä tahansa LE-ääniyhteensopivien kuulokkeiden

sarjat yhteen Android-laitteeseen ShareMen avulla ja nauti suosikkibiitistäsi ystävän kanssa.

Tai äärimmäisen personoidun äänentoiston saamiseksi määritä mukautettu kuunteluprofiili

HARMANin edistyneellä Personi-Fi 2.0:lla.



"Olemme iloisia voidessamme esitellä uusimman JBL Tour -malliston, JBL Tour PRO 2:n ja

JBL Tour ONE M2:n. JBL Tour -tuotteiden kehitys on huippuluokkaa ja kaksi uutta

tuotettamme ovat täynnä innovatiivisia teknologioita. Olen iloinen siitä, mitä olemme

suunnitelleet, erityisesti JBL Tour PRO 2:n älykkäästä latauskotelosta. Pyrkiessämme uusiin

käyttäjäkeskeisiin ominaisuuksiin emme kuitenkaan ole jättäneet huomiotta olennaisia   

asioita, kun jatkamme äänikokemuksen parantamista.” sanoo Dave Rodgers, HARMAN

Lifestyle Divisionin johtaja.

 

 The JBL Tour PRO 2 and the JBL Tour ONE M2 will be available in Black and Champagne

from January 2023 on JBL.com for €249 and €299 respectively.

JBL Tour PRO 2 ja JBL Tour ONE M2 ovat saatavilla mustana ja samppanjan värisenä

tammikuusta 2023 alkaen JBL.com-sivustolla hintaan 249 € ja 299 €.

 

JBL Tour PRO 2:n ominaisuudet:

● Todellinen mukautuva melunvaimennus muokattavalla ANC- ja ympäristöprofiililla

● 10 mm:n dynaamiset elementit legendaarisella JBL PRO -äänellä

● Mukautettava äänikokemus Personi-fi 2.0:lla

● Mukaansatempaava JBL Spatial Audio

● 40 tuntia musiikin kokonaistoistoa – 10 tuntia kuulokkeissa ja 30 tuntia kotelossa

● 6-mikrofoniset täydelliset puhelut VoiceAwaren avulla

● Bluetooth 5.3 LE -yhteys

● Oval Tube -muotoilu, jossa on useita korvakärkikokoja mukavuuden, suorituskyvyn ja

täydellisen tiiviyden takaamiseksi

 

JBL Tour ONE M2:n ominaisuudet:

● Todellinen mukautuva melunvaimennus muokattavalla ANC- ja ympäristöprofiililla

● 40 mm:n dynaamiset ajurit, jotka on viritetty legendaarisella JBL PRO -äänellä

● Mukautettava äänikokemus Personi-fi 2.0:lla

● Ylivoimainen puhelu 4 mikrofonin tekniikalla ja VoiceAwarella

● Mukaansatempaava JBL Spatial Audio

● Jopa 50 tuntia musiikin kokonaistoistoa, 30 tuntia ANC aktivoituna

● Bluetooth 5.3 LE -yhteys

● Mukava, kompakti, taitettava muotoilu ja paino vain 268g
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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.
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