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JBL CLUB: Ny kollektion af hovedtelefoner med
professionel lyd til hverdagen
Mød JBL’s hidtil bedste støjdæmpende hovedtelefoner, der sikrer
en eksklusiv lydoplevelse

26. marts 2020 – JBL lancerer deres nye kollektion af premium hovedtelefoner, JBL CLUB.

Hovedtelefonerne forener professionel lydteknologi med brugervenlige funktioner og et

luksuriøst design, som du kan nyde godt af i hjemmet, på arbejdet eller når du rejser.
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Kollektionens frontløber er JBL CLUB ONE. Hovedtelefonerne er fyldt med den nyeste

lydteknologi, herunder graphene drivers og True Adaptive Noise Cancelling-teknologi, der

skaber en optimal kombination af en unik lydoplevelse og støjreducering. Med JBL CLUB ONE

får man straks følelsen af at stå i første række til en koncert med JBL’s Legendary Pro Sound,

der leveres i øregangene med 40 mm. specialdesignede orange graphene drivers, der giver den

mest detaljerige lyd. Designet af hovedtelefonerne er valgt i stift letvægtsmateriale for at

reducere forvrængning og dermed forbedre lydoplevelsen.

Med den banebrydende støjreduktion i JBL CLUB ONE, udfordrer JBL de førende på markedet

med True Adaptive Noise Cancellation-teknologien, hvor omgivelsernes lyd bliver monitoreret

50.000 gange i sekundet og sikrer den perfekte støjreduktion. Teknologien kompenserer endda

også for lydlækager, der er forårsaget af faktorer såsom briller, hår eller hovedbevægelser. Med

denne teknologi sikrer JBL CLUB ONE at kunne tilbyde den bedste lydoplevelse i ethvert miljø.

I JBL CLUB-kollektionen er der noget for alle. Foruden JBL CLUB ONE er der yderligere over-

ear modellen JBL CLUB 950NC med noise cancelling og on-ear modellen CLUB 700BT. De har

alle et eksklusivt design og materialer af den højeste kvalitet til fælles, hvor læderhovedbøjler,

metalhængsler og udskiftelige ørepuder er med til at sikre maksimal komfort.  



Hele kollektionen er lydcertificeret og med Bluetooth 5.0, der sikrer den mest stabile

forbindelse og bedste batterilevetid. Den akustiske lydoplevelse er designet på baggrund af

årtiers kvantitativ og kvalitativ forskning, og den cementerer JBL’s position som pioner inden

for lyddesign. JBL CLUB er endda videreudviklet af de bedste lydspecialister i verden samt

testet og verificeret af nogle af verdens bedste musikartister.

Udover den professionelle lyd er JBL CLUB-kollektionen også udstyret med

stemmeassistenterne Google Assistant og Amazon Alexa samt Stage+. Og via appen "My JBL

Headphones” kan alle musikelskere nemt tilpasse deres egne lyttepræferencer eller vælge

lydprofiler fra nogle af de største DJ’s.

Til alle tre Bluetooth-hovedtelefoner medfølger et 1,2 meter kabel samt en mikrofon. Til JBL

CLUB ONE medfølger også et 1,5 m. viklet lydkabel, flyadapter samt 3,5 mm. til 6,3 mm.

adapter. JBL CLUB 700BT fås i et lækkert beskyttende etui, mens JBL CLUB 950NC og ONE

leveres i et holdbart hard-case etui. Alle tre hovedtelefoner er derfor den perfekte rejsemakker,

uanset om det gælder en forretningsrejse eller en kortere udflugt.
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JBL CLUB kollektions produktfunktioner:
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OM JBL

JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som
Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, hæver JBL
lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. Med faglige
anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk overlegen
lyd.
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