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Oplev JBL Tune Flex: Verdens første TWS-
earbuds med ’Sound Fit’-teknologi for et væld af
indstillingsmuligheder
Stil og fleksibilitet er nøgleordene for JBL Tune Flex, der leverer skræddersyede lydoplevelser 

København – 28. juni, 2022 – Hør musik på præcis den måde, du ønsker med den nyeste

tilføjelse til JBL Tune Flex, som er de første earbuds med JBL’s ’Sound Fit’, der byder på

fleksible indstillingsmuligheder og den perfekte pasform til enhver livsstil. 
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Et par earbuds med to helt forskellige måder at lytte på. Vær opmærksom på dine omgivelser

gennem det åbne design, eller sæt et par tætforseglende silikonekopper på for at skærme for

baggrundsstøj. Skift mellem det åbne eller tætforseglede design og personliggør derefter

lydoplevelsen yderligere med 'Sound Fit' via JBL Headphones-appen. 

 

Earbuds der passer, til hvad end dagen bringer. JBL Tune Flex har seks indstillinger for Active

Noise Cancelling, så uanset om du bruger det åbne eller lukkede design, er på farten eller

derhjemme, så kan du vælge den bedste støjreducerende indstilling, der passer til dig. 

 

JBL Tune Flex kommer med JBL Pure Bass Sound, der giver den velkendte basfokuserede lyd,

du kender fra JBL. Med op til 8 timers batterilevetid i øretelefonerne og op til 24 mere i etuiet,

kan du have musikken med dig overalt. 

 

Dual Connect gør det muligt at afspille musik med kun en enkelt earbud, og de 4 mikrofoner

giver krystalklar lyd ved opkald. Med stemmestyring gennem Google Assistant får du samtidig

håndfri betjening. 

 

JBL Tune Flex er designet med fokus på holdbarhed og kommer i de klassiske farvemuligheder

sort, blå eller hvid, der passer til enhver stil. Derudover er der med den gennemsigtige

specialudgave JBL Tune Flex Ghost farvemulighederne lilla, sort eller hvid. 

 

JBL Tune Flex kommer i JBL’s seneste miljøvenlige emballage og er tilgængelige fra august

2022 på JBL.com for 799,00 DKK. 

JBL Tune Flex egenskaber: 

● JBL Pure Bass Sound 

● Active Noise Cancelling (2-Mic) med Smart Ambient

● 4 mikrofoner for krystalklare opkald

● 3 størrelsesmuligheder for de tætforseglende ørekopper

● Op til 8 timers batterilevetid i earbuds og op til 24 timer i etuiet

● Hurtigopladning 

● IPX4 stænktæt certificering

● JBL’s‘Sound Fit’–sikrer god lyd, hvad end du bruger det åbne eller lukkede design

● Stemmestyring med Google Assistant

● Tilpas betjeningsmulighederne via JBL Headphones-appen 

https://dk.jbl.com/home?gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1Kmwhy4zf5WX8M0DVykEskwJ585H5-mkHNOmG53nIy0ECd_X_jGiimTDRoC94MQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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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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