
Trådløse hodetelefoner med støydemping for bruk over ørene

Funksjoner
 Fortap deg i musikken
 Adaptiv støydemping
 Lyd som tilpasser seg til behovene dine
 Høy effekt, høy påvirkning
 Få hjelp av Google Assistent og  

Amazon Alexa
 Få lydbåsopplevelsen
 55 timer med lyd
 Perfekte samtaler med dobbel  

mikrofon-teknologi
 Bruk dem hele dagen
 Lyd laget for deg
 Reisevennlige

Proffinspirert lyd og hodetelefoner med optimal ytelse.
Rykk frem til første rad. Med legendarisk proff JBL-lyd og HD-lyd inspirert av proffene i 

musikkbransjen gjør de elegante JBL CLUB 950NC-hodetelefonene det lett å la verden være 

i bakgrunnen i alle de 55 timene med Bluetooth-spilletid, takket være adaptiv støydemping, 

komfortable øreklokker som dekker ørene og en sammenleggbar, bærbar design.  

EQ-tilpasning og bassøkning ved å bare trykke på en knapp gjør at hver krystallklare tone 

høres ut som om den spilles bare for deg.
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Hva inneholder boksen?
CLUB 950NC
Aux-in-kabel med fjernkontroll og mikrofon
USB-ladekabel, type C
Hard eske
1 stk. garanti / advarsel / QSG, sikkerhetsark / 
Google QSR

Tekniske spesifikasjoner
	Driverstørrelse: 40 mm dynamisk driver
	Frekvensrespons (passiv): 16 Hz – 40 kHz
	Frekvensrespons (aktiv): 16 Hz – 22 kHz
	Følsomhet: 91 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW
	Maksimal SPL: 105 dB
	Maks. inngangseffekt (passiv): 2000 mW
	Mikrofonfølsomhet: -24 dBV ved 1 kHz / Pa
	Impedans: 32 ohm
	Bluetooth-senderens effekt: <6 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-Polymerbatteri  

(3,7 V / 730 mAh)
	Strømforsyning: 5 V, 1 A
	Ladetid: <2 timer
	Musikkspilletid med BT på: 55 timer
	Musikkspilletid med BT og ANC på: 22 timer
	Musikkspilletid med Aux-in og ANC på:  

30 timer
	Vekt: 372 g

Funksjoner og fordeler 

Fortap deg i musikken
Legg JBL CLUB 950NC-hodetelefonene over ørene og la scenen komme til deg. Legendarisk proff 
JBL-lyd og HD-lyd gir deg detaljene og klarheten du trenger for en optimal lytteropplevelse.

Adaptiv støydemping
Trenger du en rolig tur til jobb? Å studere uten distraksjoner? Vi har det du trenger. Son ut av verden 
rundt og inn i favorittmusikken din. Trykk på og hold inne Smart Ambient-knappen i et par sekunder 
for å stenge verden ute.

Lyd som tilpasser seg til behovene dine
Trenger du å være oppmerksom på omgivelsene? Et kortere trykk på Smart Ambient-knappen 
aktiverer Ambient Aware uten å sette musikken din på pause. Slå av en rask prat med folk rundt deg, 
uten å fjerne hodetelefonene – TalkThru reduserer lydstyrken på musikken din og forsterker stemmer.

Høy effekt, høy påvirkning
Med en inngangseffekt på 2000 mW vil disse hodetelefonene aldri svikte deg i kritiske øyeblikk 
– den spesialdesignede driverspolen og magneten har en høyere motstand mot overspenning. 
Trenger du en bassøkning? Da trenger du ikke å lete lenge. Trykk på bassøkningsknappen på selve 
øreklokken for å få lyden du ønsker uten å gå glipp av en tone.

Få hjelp av Google Assistent og Amazon Alexa
Med JBL CLUB 950NC-hodetelefonene velger du selv om du vil bruke Google Assistent eller 
Amazon Alexa. Bruk My JBL Headphones-appen til å sette opp taleassistenten, og trykk på venstre 
øreklokke for å sende tekster, spille favorittmusikken din, sjekke været og mye mer.

Få lydbåsopplevelsen
Trykk på STAGE +-knappen i My JBL Headphones-appen for å bli transportert rett til DJ-ens 
lydbås. JBL samlet sammen noen av verdens beste DJ-er for å fange lyden fra de personlige 
innspillingsstudioene deres, slik at du kan lytte på samme måte som proffene.

55 timer med lyd
Du trenger ikke å bekymre deg når du hører på musikk hele natten og utover dagen – du har  
55 timer med Bluetooth-tilkobling (og 22 timer med ANC på) før du trenger å lade dem opp.

Perfekte samtaler med dobbel mikrofon-teknologi
Nå trenger du ikke lenger å finne et rolig sted før du ringer. Dobbel mikrofon-teknologien på  
JBL CLUB 950NC 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.

Bruk dem hele dagen
De beste hodetelefonene er de du glemmer at du har på. JBL CLUB 950NC-hodetelefonene har 
en komfortabel passform over ørene dine, med polstrede, ovale øreklokker. I tillegg har de en 
førsteklasses designfaktor – de er laget med materialer av høy kvalitet, inkludert metallhengsler og 
en aksentramme.

Reisevennlige
Ta med deg hodetelefonene på den neste turen din, enten den er lang eller kort. Det at de er 
designet for å kunne legges sammen som en ball gjør dem enkle å ta med seg hvor som helst,  
og den slanke, harde bærevesken beskytter dem i vesken eller lommen.
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