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Smart innovation møder ultimativ hi-fi-lyd med
de nye JBL Tour PRO 2 True Wireless og Tour
ONE M2 hovedtelefoner
Verdens første smart-opladningsetui og den hidtil bedste JBL ANC

København – 30. august 2022 – JBL lancerer sine mest kraftfulde og funktionsrige

hovedtelefoner til dato – JBL Tour PRO 2 True Wireless Earbuds og JBL Tour One M2. De

seneste tilføjelser til JBL Tour-serien skubber ydeevnen til næste niveau med et skarpt design

og overlegen lyd.
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JBL Tour PRO 2 lanceres med verdens første smart-opladningsetui. Ved blot at trykke på den

1,45" LED-berøringsskærm kan du administrere din musik, tilpasse dine høretelefoner og

modtage opkald, beskeder og notifikationer på sociale medier – helt uden at skulle røre din

telefon. Hvis du har brug for at tage et opkald, garanterer designet, med 6 mikrofoner, at du

oplever krystalklar lyd.

 

JBL Tour ONE M2 overgår ikke kun konkurrenterne, men også JBL’s tidligere

hovedtelefoner. Optimer ANC-ydelsen gennem Ear Canal Test, der lader dig nyde musikken i

støjende omgivelser, så du kan arbejde i komplet stilhed, mens softwaren gør resten. På den

måde er dine ører fyldt med den bedste lyd, uanset om du er på farten, på arbejdet eller sidder

derhjemme. Med op til 50 timers afspilning, eller 30 timer med ANC aktiveret, kan

høretelefonerne klare selv de længste ture. Samtidig kan du på bare 10 minutters opladning få 5

timers afspilningstid.

 

"Vi er glade for at kunne introducere JBL Tour PRO 2 og JBL Tour ONE M2. Vores JBL Tour-

produkter flytter altid grænserne for, hvad der er muligt inden for hovedtelefoner, og vores to

nye produkter er spækket med innovative teknologier. Jeg er glad for det, vi har skabt, især

det smart-opladningsetui som følger med JBL Tour PRO 2. I vores jagt på nye

brugercentrerede funktioner har vi ikke ignoreret det væsentligste, og vi fortsætter med at

forbedre lydoplevelsen," siger Dave Rodgers, direktør, HARMAN Lifestyle afdeling.

 

JBL Tour PRO 2 og JBL Tour ONE M2 vil være tilgængelig i farverne sort og champagne fra

januar 2023 på JBL.com for henholdsvis €249 og €299. Danske priser kommer senere.

JBL Tour PRO 2 funktioner:

●      True Adaptive Noise Cancelling med tilpasset ANC

●      10mm dynamiske drivere drevet af legendarisk JBL PRO-lyd

●      Tilpasset lydoplevelse med Personi-fi 2.0

●      Rummelig lyd med JBL Spatial Sound

●      40 timers samlet musikafspilning - 10 timer i øretelefonerne med yderligere 30 i etuiet

●      Perfekte opkald gennem 6 mikrofoner med VoiceAware

●      Bluetooth 5.3 LE Audio kompatibel

●      Ovalt rørdesign med flere ørespidsstørrelser for den bedste komfort, ydeevne og forsegling

 

JBL ONE M2 funktioner:

https://dk.jbl.com/home?gclid=Cj0KCQjwrs2XBhDjARIsAHVymmSe9O8FIQWxg2kVrHYKO85ZqxfHMSa3fDk5lzCx7XOlVGWlnAHkuXoaArxYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


●      True Adaptive Noise Cancelling med tilpasset ANC

●      40mm dynamiske drivere drevet af legendarisk JBL PRO-lyd

●      Tilpasset lydoplevelse med Personi-fi 2.0

●      Perfekte opkald gennem 4-mic-teknologi med VoiceAware

●      Rummelig lyd med JBL Spatial Sound

●      Op til 50 timers samlet musikafspilning, 30 timer med ANC aktiveret

●      Bluetooth 5.3 LE Audio kompatibel

●      Komfortabelt, kompakt, foldbart design og vejer kun 268g
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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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