TOUR ONE

Trådløse øredekkende hodetelefoner med støyreduksjon

Kontroller omgivelsene dine, øk produktiviteten.
Ta kontroll over omgivelsene og øk produktiviteten med utrolige JBL Pro Sound. JBL Tour
One hodetelefoner har et praktisk, intuitivt grensesnitt, overlegen ytelse og elegant design.
De eliminerer distraksjoner sømløst i sanntid med True Adaptive støyreduksjon, slik at du kan
fokusere på arbeidet ditt eller fordype deg i musikken. Koble inn eller ut stemmer eller lyder
fra omgivelsene med Smart Ambient, og ta krystallklare samtaler med et knappetrykk, selv i
støyende og vindfulle omgivelser. Høyoppløselig lydsertifisering, som støtter frekvenser på opptil
40 kHz, sikrer en ideell lytteopplevelse hele dagen, og du har opptil 50 timer maksimal avspilling.
Få mest mulig ut av JBL Tour One-funksjonene med vår gratis app.
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Hva inneholder boksen?

Funksjoner og fordeler
True Adaptive støyreduksjon
Sliter du med å finne «ditt» rom? Skap ditt perfekte miljø med JBL Tour One True Adaptive
støyreduksjon. Fordyp deg i musikken, blokker uønsket støy og fokuser på målene dine.
Støyreduksjonsnivået tilpasser seg endringer i miljøet i sanntid – det er praktisk om du bestemmer
deg for å gå en tur.
JBL Pro Sound, høyoppløselig lydsertifisert
Fra fyldig, slående bass til spennende toppnoter – musikken din vil alltid høres fantastisk ut takket
være de dynamiske 40 mm driverne. JBL Tour One hodetelefoner er høyoppløselige lydsertifiserte
og støtter frekvenser på opptil 40 kHz for å sikre at musikken din alltid høres best mulig ut.
4-mikrofoners teknologi for nøyaktig og tydelig taleanrop
Forbedre stemmen din, eliminer støyen. JBL Tour One er utstyrt med 4 mikrofoner på øreklokkene
for å tilby overlegen samtalekvalitet. 2 adaptive mikrofoner med stråleform sikrer at talegjengivelsen
er klar og nøyaktig, og akustisk teknologi for kansellering av ekko demper alt av ekko og visker ut
støy. Føl gleden av en samtale ansikt til ansikt, i hvert møte eller samtale.
Ambient Aware og TalkThru
Vær oppmerksom på lyden av verden rundt deg mens du nyter musikken med Smart Ambientteknologi. Eller ta en rask prat med en venn eller kollega uten å måtte slå av musikken din takket
være TalkThru. Kontroller disse funksjonene med et enkelt trykk på en knapp og finjuster dem via
appen.
Øk produktiviteten
JBL Tour kan hjelpe deg til å skape en ideell lydverden der du kan fokusere fullt ut på oppgavene
dine. Trenger du stillhet? Lag en lydløs boble med SilentNow der støyreduksjon er aktivert, men
musikken er av. Dette bidrar også til å spare batteri. Det samme gjør Auto Off, som slår av
hodetelefonene etter en tidsperiode som du selv har angitt. Eller få hjelp til å våkne med My Alarm,
finjuster lyden med Smart Audio & Video og sett hodetelefonene på automatisk pause når du tar
dem av. Alle disse funksjonene styres via My JBL Headphones-appen.
Opptil 50 timer med musikkavspilling
JBL Tour One-øreproppene holder deg tilkoblet hele dagen, med 25 timers avspilling med
støyreduserende teknologi aktivert og 50 timer med kun Bluetooth.
Håndfri stemmekontroll
Aktiver taleassistenten med kun et enkelt trykk eller et passord, for enkel tilgang til din digitale
verden. Nøyaktig taleanropsteknologi sikrer at kommandoene dine er krystallklare. Talemeldinger er
tilgjengelige på flere språk.
Få mest mulig ut av hodetelefonene dine med den gratis JBL-appen
My JBL Headphones App tilpasser lydsporet i livet ditt: Sett opp tilpasset EQ, slå på
adaptiv støydemping eller juster innstillingene for kontroll med omgivelseslyd.
Last ned appen gratis fra App Store.
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1 x JBL Tour One-hodetelefoner
1 x USB-C ladekabel
1 bæreveske
1 x lydkabel
1 flyadapter
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x produkt QSG / 1 x Google Assistant
oppsettsveiledning / 1 x Amazon Alexa
oppsettsveiledning / sikkerhetsblad (S / i)

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 40 mm / 1,57"
dynamisk driver
Strømforsyning: 5 V 1 A
Vekt: 268 g / 0,59 lbs
Batteritype: Li-ion-batteri (920 mAh / 3,7 V)
Ladetid (USB-C): 2 timer
Musikkavspilling med BT på og ANC av:
50 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:
25 timer
Frekvensrespons (passiv): 10 Hz–40 kHz
Frekvensrespons (aktiv): 10 Hz–22 kHz
Impedans: 32 Ohm
Følsomhet: 95 dBSPL ved 1 kHz
Maksimum SPL: 95 dB
Mikrofonens følsomhet:
-35 dBV / Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon: 5.0
Bluetooth-profilversjon: HFP V1.7,
A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2,4–2,4835 GHz
Bluetooth-senderens effekt: < 8 dBm EIRP
Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK,
π/4 DQPSK, 8 DPSK
Maksimal driftstemperatur: 45 °C
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