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Skræddersyet lyd med de nye JBL® True
Wireless høretelefoner: Reflect Flow PRO, Tune
130NC og Tune 230NC
Stil og substans helt kompromisløst

København – 3. september 2021. De nyeste True Wireless høretelefoner fra JBL leverer

lyd der passer til alle – uanset om du er storbymenneske eller konstant er på farten.

⏲

https://news.jbl.com/


Lad musikken føre dig nye steder hen med de nye JBL Reflect Flow PRO. Med nye, spændende

features og opdateringer garanterer JBL Reflect Flow PRO sikker pasform takket være

signaturdesignet JBL POWERFIN. Med det IP68 støv- og vandtætte design vil ikke engang

havet være i stand til at stoppe de nye høretelefoner. Høretelefonerne hæver baren for den

højeste standard og leverer den ultimative performance – selv i saltvand.

JBL lancerer også efterfølgerne til de populære JBL Tune 125 TWS og 225 TWS, nemlig JBL

Tune 130NC og 230NC.

”Vi har aldrig haft mere brug for musik end lige nu,” siger Dave Rogers, President, Harman

Lifestyle Division. ”Det er spændende for os, at få lov til at lancere vores nye True Wireless

produkter til JBL-fans og vise dem de nye features og et nyt fantastisk design efter et vanskeligt

år. Vi prøver altid at skubbe os selv ud over lydens grænser, og forsøger dermed også at bringe

mennesker tættere sammen med vores produkter. Om du søger Active Noise Cancelling eller

ekstra batterilevetid til rejsen, når du skal se dine nærmeste, så står JBL klar til at give dig, hvad

du har brug for.”



JBL Reflect Flow PRO 

JBL Reflect Flow PRO høretelefoner er designet til at styrke dig og din ydeevne. Med JBL’s eget

POWERFIN design får du et sikkert og komfortabelt fit i øret. Har du brug for yderligere

motivation til træningen? Med hovedtelefonerne er du sikret 30 timers JBL Signature Sound i

en opladning, så du aldrig behøver at undvære musikken, når du træner.

Adaptive Noise Cancelling fjerner udefrakommende lyd – uanset om du arbejder eller træner.

Smart Ambient gør det nemt for dig at høre dine omgivelser på løbeturen, og gør det også nemt

for dig at få en snak med en ven, uden at du skal fjerne høretelefonerne. Seks mikrofoner i

høretelefonerne sikrer perfekt stemmekvalitet både i møder og opkald selv i blæsevejr. Du kan

arbejde eller træne hvor som helst med IP68, som beskytter mod sved, regn og støv. Har du

brug for hjælp? Snak med Google eller Alexa bare ved at sige et enkelt ord. JBL Reflect Flow

PRO er tilgængelig på JBL.com fra september 2021 til DKK 1.299,00 i farverne sort, blå, hvid

eller pink.

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


JBL Reflect Flow PRO features:

Adaptive Noise Cancelling med Smart Ambient

Op til 30 timers music med Qi-Compatible trådløs opladning

Hurtigopladning (10 minutters opladning = 1 times musik)

IP68 støv- og vandtæt

6.8mm drivere der leverer JBL Signature Sound

TWS POWERFIN secure fit

Seks mikrofoner, med to stråledannende mikrofoner samt en tredje der formindsker larm fra

vind

Direkte adgang til Google stemmeassistent med aktivering via nøgleord

Bluetooth 5.0

Fast Pair via Google

Dual Connect + Sync

Touch-kontrol, der kan tilpasses

Kompatibel med JBL Headphones App

JBL Tune 230NC 

JBL Tune 230NC bliver lanceret med spritnye opdateringer, features og JBL’s genkendelige

baslyd. Driveren på 5.8mm leverer imponerende, ensartet lyd i en uforstyrret, trådløs oplevelse,

som passer perfekt til livet på farten. Med fire mikrofoner leverer høretelefonerne klar lyd

under opkald i et stilrent stick design med silikonespidser, der intensiverer bassen og sørger for

et sikkert fit. JBL Tune 230NC kan spille i op til 40 timer på en opladning. Med Speed Charge

funktionen får du en times spilletid for 10 minutters opladning, så du altid har musikken ved

hånden. 



 

Med imponerende JBL-lyd, op til 40 timers batterilevetid og Speed Charge funktionen er JBL

Tune 230NC det perfekte valg for dig, der elsker at have musikken med dig overalt.

JBL Tune 230NC kan købes på JBL.com fra oktober 2021 for DKK 799,00 og fås i både sort,

hvid, blå og beige.

Features of the JBL Tune 230NC:

Active noise cancelling

Op til 40 timers spilletid

Hurtigopladning (10 minutters opladning = en times spilletid)

IPX4 vand- og svedafvisende teknologi

5.8mm drivere der leverer JBL Pure Bass lyd

TWS stick design

Fire indbyggede mikrofoner for perfekte opkald hver gang

Stemmestyring med indbygget Google og Alexa stemmeassistent

Bluetooth 5.2

Smart Ambient og Fast Pair med Google

Dual Connect + Sync

Touch-kontrol

Kompatibel med JBL Headphones App
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JBL Tune 130NC 

Med enorme 10mm drivere leverer de nye JBL Tune 130NC ren baslyd i mange timer ad

gangen. Høretelefonerne er ideelle at bruge på farten med muligheden for Active Noise

Cancelling og deres 40 timers spilletid på en opladning. Fire mikrofoner giver dig en krystalklar

lyd under møder og telefonopkald. Uanset om du er på farten eller snakker med en ven, passer

JBL Tune 130NC perfekt til dig, der elsker stil og substans.

JBL Tune 130NC kan købes på JBL.com fra oktober 2021 fra DKK 799,00 og fås i farverne sort,

hvid og blå.

Features of the JBL Tune 130NC:

Active noise cancelling

Op til 40 timers spilletid

Hurtigopladning (10 minuters opladning = én times spilletid)

IPX4 vand- og svedafvisende teknologi

10mm drivere der leverer JBL Pure Bass lyd

TWS earbud shape

Fire indbyggede mikrofoner for perfekte opkald hver gang

Stemmestyring med indbygget Hey Google og Alexa

Bluetooth 5.2

Smart Ambient og Fast Pair med Google

Dual Connect + Sync

Touch-kontrol

Kompatibel med JBL Headphones App
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OM JBL

JBL-brandet er indbegrebet af den fantastiske lyd, der skaber livets største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder
som Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendture i bilen,
hæver JBLs produkter lytternes oplevelser med prisvindende lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik.
Med faglige anbefalinger og over 75 år med branchens førende innovation, er JBL-brandet autoriteten inden for
teknisk overlegen lyd. Den førende teknologi fra JBLs Signature Sound er drivkraften bag store
popkulturarrangementer, og brandet har indgået partnerskaber med nogle af verdens største talenter inden for
musik, sport og esport.
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