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JBL Tour Series er nu tilgængelig: Optimal
ydeevne, underholdning og god stil, når du er på
farten
Ny serie af hovedtelefoner fra JBL: arbejd uforstyrret og mere
effektivt når du er på farten med de nyeste høretelefoner fra Tour
serien.

København– 19. maj, 2021 – JBL Tour ONE og JBL Tour PRO+ TWS er designet med

ydeevne i fokus og er fyldt med avanceret teknologi inklusive adaptiv støjreduktion. Og så får

du selvfølgelig JBL Pro Sound i begge modeller, så du altid er sikret den bedst mulige lyd.
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https://news.jbl.com/


Udover den adaptive støjreduktion leverer begge modeller mange timers afspilning med en

imponerende batterilevetid. Når du bruger Tour serien på farten, kan du nyde godt af Adaptive

Ambient Aware og TalkThru-teknologi, som tilpasser sig efter dine omgivelser. Serien

understøtter stemmestyring fra Google og Amazon, så du ved hjælp af din stemme eller blot et

enkelt tryk på hovedtelefonen får ultimativ bekvemmelighed.

JBL Tour ONE tilbyder JBL's bedste adaptive støjreduktionsteknologi, og eliminerer

distraktioner i realtid ved konstant at overvåge miljølyd og tilpasse sig det perfekte niveau for

støjreduktion, hvor end du befinder dig.

Arbejd uforstyrret hvor som helst med SilentNow. Du skal blot trykke på den dedikerede knap

for at aktivere støjreduktionstilstand uden brug af Bluetooth.

JBL Tour ONE indeholder også HARMANs Smart Audio Mode, der sikrer optimal lytning til

alles behov. Teknologien optimerer Bluetooth-forbindelsen til forskellige brugssituationer, så

du får lyd i bedste kvalitet, uanset om du gør brug af "normal lytning", optimerer

hovedtelefonerne til "musiktilstand" eller aktiverer "videotilstand". Med op til 50 timers samlet

afspilningstid kan JBL Tour ONE sikre dig gode musikoplevelser i en hel uge på blot en enkelt

opladning.



JBL Tour PRO+ TWS giver endnu større frihed uden ledninger, et opladningsetui der passer til

lommen og en masse fantastiske funktioner.

Er du ofte i møder, eller kan du lide at lytte til en podcast på farten? Den adaptive

støjreducerende teknologi er din makker i begge situationer. Teknologien kan skærme alt støj,

når du har brug for det, eller gøre dig opmærksom på dine omgivelser, hvis du fx er i trafikken.

Hurtig tilkobling sørger for, at øretelefonerne automatisk kobles til en Android-brugers enhed,

så snart den åbnes, mens Dual Connect + Sync giver dig mulighed for problemfrit at nyde

musik eller foretage opkald med den ene eller begge øretelefoner aktive.

Med over 30 timers total musikafspilning, Qi trådløs opladning og 3-mikrofons array-teknologi

til forbedret stemmeklarhed, er JBL Tour PRO+ fantastisk til streaming af underholdning eller

til at tage en hel dags arbejdsopkald.

JBL Tour ONE og JBL Tour PRO+ er tilgængelige nu på dk.JBL.com for hhv. DKK 2.299 og

DKK 1.499.
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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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