
 17 april 2020, 09:00 (CEST)

Velkommen i klubben – JBL CLUB kombinerer
sublim lyd og aktiv støjreduktion

17. april 2020 – JBL har netop lanceret en helt ny kollektion af kvalitets hovedtelefoner - JBL

CLUB. Kollektionen er designet i samarbejde med nogle af verdens bedste DJ’s med det formål

at kreere unikke musikoplevelser til alle musikelskere. Med JBL CLUB byder vi dig velkommen

i klubben med uovertruffen støjreduktion, JBL’s Pro Sound og lækkert kvalitetsdesign.

Ultimativ lyd. JBL har med denne kollektion samarbejdet med nogle af verdens bedste DJ’s,

Armin van Buuren og Nicky Romero for at skabe den bedste lyd med de nyeste teknologier.

”Som DJ afhænger min musik mest af alt af lydkvaliteten. Og i samarbejde med JBL’s

lydspecialister har vi formået at skabe hovedtelefoner, der virkelig formår at levere en fantastisk

lyd. Hovedtelefonerne har skarp klarhed i lyden, en behagelig pasform og ikke mindst en kraftig

bas. Så uanset om du er professionel DJ eller bare elsker musik, så er JBL CLUB helt klart

hovedtelefonerne for dig”, fortæller Armin van Buuren.
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JBL’s hidtil bedste støjreduktion. Hovednavnet er JBL CLUB ONE, der er JBL’s hidtil

bedste støjdæmpende hovedtelefon. Når du tager JBL CLUB ONE på, føles det som om, du

indtager scenen, hvor musikken spilles for dig alene. Sådan har du aldrig hørt dine

yndlingssange før. Du får klarhed og detaljer, som løfter hver tone til helt nye højder.

Hovedtelefonerne tager endda også højde for lydlækager som følge af hår, solbriller og

hovedbevægelser. Og med JBL’s tilpasningsdygtige teknologi er hovedtelefonen skabt til at

passe til enhver situation. Med SilentNow funktionen kan du nyde ægte adaptiv støjreduktion

uden musik, så du får fuldstændig fred til at fordybe dig i arbejde eller læse uden at blive

distraheret. Og med to indbyggede mikrofoner, der fjerner omgivende støj, kan du altid tage

telefonen på farten.

Kom med backstage. JBL CLUB tager dig med backstage til de største musikalske artisters

personlige indspilningsstudier. I appen ’My JBL Headphones’ finder du nemlig STAGE+, hvor

du kan vælge din favorit DJ’s lydprofil. Så vil hovedtelefonerne automatisk kalibrere lyden, så

du hører hvert eneste beat på samme måde som de professionelle artister. Derudover er det

også muligt at indstille din egen lydprofil, så du kan lytte til musik indstillet helt efter dine egne

præferencer.



Sublim lyd, hvor som helst og når som helst. Vink farvel til kedelig ventetid og fordyb dig

i musikken. Med JBL CLUB får du op til 55 timers afspilning, indbygget stemmeassistent og

behagelige polstrede ørekopper. Disse hovedtelefoner kan kun blive din nye bedste følgesvend.

Vælg CLUB efter din livsstil. Vil du have den ultimativ bedste støjreduktion og lydkvalitet?

Så gå efter CLUB ONE. Vil du have lydkvalitet, design og støjreduktion, men som ikke tømmer

hele bankkontoen? Så gå efter CLUB 950NC. Har du brug for premium hovedtelefoner med

kompakte on-ear, der designet til at imponere? Så er CLUB 700BT dit match.
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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.

Lyt til musik som de professionelle og få dine egne JBL CLUB hovedtelefoner, der netop er

blevet tilgængelige på dk.jbl.com

Vejledende udsalgspriser:

CLUB 700BT 1.199 DKK

CLUB 950NC 1.899 DKK

CLUB ONE: 2.699 DKK

For yderligere information, kontakt:

Jakob Høegh
Primetime Kommunikation  
jh@primetime.dk  
+45 61 65 21 81
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