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Legendariske proff JBL-lyd som gir deg førsteklasses ytelse i hverdagen.
Ta dem på og hør musikk slik verdens beste musikere hører den, Med JBL CLUB ONE-
hodetelefoner med legendarisk proff JBL-lyd og ekte adaptiv støydemping kan du virkelig 
leve deg inn i spillelisten din og øyeblikket. Med EQ-tilpassing og My JBL Headphones-
appen er disse proffinspirerte, HD-sertifiserte hodetelefonene skreddersydd for ørene dine. 
Materialer av høy kvalitet og førsteklasses designdetaljer som slitesterke metallhengsler, 
hodebånd i skinn og komfortable polstrede øreklokker som dekker øret gjør at du aldri vil 
ha lyst til å ta dem av. Lytt som en proff, uansett hvor du er.

Trådløse hodetelefoner som dekker øret, med ekte adaptiv støydemping, inspirert av profesjonelle musikere
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Funksjoner og fordeler
Lyd med proff kvalitet
Du har aldri hørt favorittlåtene dine på denne måten før. Med legendarisk proff JBL-lyd i HD og 
en 40 mm tilpasset oransje graféndriver får du et bredt spekter av detaljer og klarhet som får 
hver tone til å synge.

Sperr alt annet ute
Son ut av verden rundt og inn i musikken din. JBL CLUB ONE-hodetelefonene har ekte adaptiv 
støydemping som responderer på miljøet. De gjør endringer i sanntid og tilpasser seg til deg 
ved å kompensere for lydlekkasje forårsaket av ting som hår, briller og hodebevegelser. Med 
SilentNow-funksjonen kan ekte adaptiv støydemping forbli på, uten å aktivere Bluetooth-
musikk, slik at du kan holde deg i sonen.

Mektig lyd på din egen måte
Kom igjen, vær kresen. JBL CLUB ONE-hodetelefonene har doble AUX-innganger, slik at 
du kan koble til på hver side. Uansett får du en inngang på 3500 mW og motstand mot 
overspenninger.

Få hjelp av Google Assistent og Amazon Alexa
Send en tekstmelding, slå på favorittspillelisten din eller finn ut om det kommer til å regne 
senere – uten å ta frem telefonen. Velg Google Assistent eller Amazon Alexa i My JBL 
Headphones-appen med et enkelt trykk på den venstre øreklokken, så gjør taleassistenten 
resten.

Perfekte samtaler med dobbel mikrofon-teknologi
Nå trenger du ikke lenger å finne et rolig og stille sted før en samtale. Dobbel mikrofon-
teknologien på JBL CLUB ONE demper bakgrunnsstøy når du snakker, slik at du kan ringe 
uansett hvor du er. Fra trådløs musikk, sømløst tilkoblet takket være Bluetooth 5.0, til håndfrie 
samtaler – de holder følge med deg mens du er på farten.

Lytt på samme måte som favoritt-DJ-ene dine
Noen av verdens beste DJ-er bidro til å definere JBL CLUB-lyden. Velg DJ-en du liker best 
med funksjonen STAGE+ i My JBL Headphones-appen. JBL CLUB ONE-hodetelefonene 
kalibrerer DJ-ens EQ automatisk, slik at du hører hver eneste tone akkurat slik musikerne gjør.

Hør akkurat hva du vil med Ambient Aware og TalkThru
Hold oppmerksomheten oppe mens du hører på musikk. Et raskt trykk på Smart Ambient-
knappen aktiverer funksjonen Ambient Aware for å forsterke lyden fra omgivelsene mens du 
hører på spillelisten din. I mellomtiden reduserer TalkThru lyden på musikken og forsterker 
stemmene rundt deg, slik at du kan ha en samtale uten å ta av hodetelefonene.

Hold musikken gående i 45 timer
Ha fokus på musikken din, ikke batteriets levetid. Nyt hele 45 timer med Bluetooth-tilkobling 
før du trenger å lade opp, slik at du kan lytt både natt og dag.

En godbit for ørene
Ørene dine kommer ikke til å trenge en pause fra JBL CLUB ONE-hodetelefonene. De 
polstrede ovale øreklokkene gir deg komfort fra sang til sang, spilleliste til spilleliste. De 
er laget av høykvalitetsmaterialer, med førsteklasses stilig design som metallhengsler, 
aksentramme og et hodebånd i skinn.

Like eventyrlystne som du er
Du trenger aldri å reise uten favoritthodetelefonene dine igjen. JBL CLUB ONE-hodetelefonene 
kan legges sammen til en ball, er slitesterke og inkluderer en flyadapter. Legg dem inn i den 
beskyttende esken og legg i vei – de er klare for alt du vil gjøre.

Hva inneholder boksen?
Club One 

Aux-in-kabel med fjernkontroll og mikrofon

Aux-in-spiralkabel

USB-ladekabel, type C

Hard eske og flyadapter

1 stk. garanti / advarsel / QSG, sikkerhetsark / 
app-QSR

6,3 mm adapter

Tekniske spesifikasjoner
		Driverstørrelse: 40 mm dynamisk driver

		Frekvensrespons (passiv): 10 Hz – 40 kHz

		Frekvensrespons (aktiv): 20 Hz – 20 kHz

		Følsomhet: 95 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW

		Maksimal SPL: 95 dB

		Maks. inngangseffekt (passiv): 3500 mW

		Mikrofonfølsomhet: -38 dBV ved 1 kHz / Pa

		Impedans: 32 ohm

		Bluetooth-senderens effekt: <4 dBm

		Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, 
π/4 DQPSK/ 8DPSK

		Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,480 GHz

		Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3, AVRCP 
1.5, HFP 1.6

		Bluetooth-versjon: V5.0

		Batteritype: Litium-ion-batteri 
(730 mAh / 3,7 V)

		Strømforsyning: 5 V, 1,0 A

		Ladetid: < 2 timer

		Musikkspilletid når BT er på: 45 timer

		Musikkspilletid med BT og ANC på: 23 timer

		Musikkspilletid med Aux-in og ANC på: 
25 timer

		Vekt: 378,5 g
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