TOUR Pro+

Totalt trådløse øretelefoner med støjreduktion

Styr dine omgivelser. Styr din produktivitet.

Funktioner

Tag kontrol over din dag med JBL Tour Pro+ TWS, som leverer JBL Pro Sound. Du får hele

 Adaptiv støjreduktion med
Smart Ambient
JBL Pro Sound
Op til 32 timers samlet musikafspilning trådløst
Klare stemmer med tre mikrofoner
Bliv mere produktiv
Dobbelt forbindelse + synkronisering
med hurtig parring
Håndfri stemmestyring
Tilpas med den gratis My JBL
Headphones-app

32 timers spilletid fra det trådløst genopladelige batteri og en app til ultimativ tilpasning. Disse
elegante øretelefoner holder dig inspireret og engageret med adaptiv støjreduktion og Smart
Ambient-teknologi, som kontrollerer lydene omkring dig. Så snart du åbner etuiet, nyder du godt
af smarte funktioner, der er skabt til at øge din produktivitet og give dig enestående komfort. Tre
mikrofoner sikrer opkald af høj kvalitet selv i støjende eller blæsende miljøer. Så er du klar til at
fordybe dig i arbejdet – eller slå dig løs overalt, hvor dine eventyr bringer dig hen.

TOUR Pro+

Totalt trådløse øretelefoner med støjreduktion

Hvad er der i æsken:

Funktioner og fordele
 daptiv støjreduktion med Smart Ambient
A
JBL’s adaptive støjreduktion bruger interne og eksterne mikrofoner til at minimere
forstyrrelser. Samtidig kan du nyde maksimal lydkvalitet som soundtrack til dit liv. Med Smart
Ambient-teknologi kan du fastholde opmærksomheden på omgivelserne eller høre venner og
kolleger tydeligt med et tryk på en knap eller i JBL-appen.
JBL Pro Sound
Fra fyldig og kraftfuld bas til medrivende detaljer i diskanten. Du får altid den ultimative lydoplevelse
med JBL Tour Pro+ TWS med dynamiske enheder på 6,8 mm og JBL Pro Sound.
 p til 32 timers samlet musikafspilning - trådløst
O
Hold forbindelsen dagen lang med op til 32 timers batteritid, Qi-kompatibel trådløs opladning og
tre opladninger i etuiet. Og skulle du alligevel løbe tør for strøm, kan du lynoplade dig til en times
spilletid på få minutter.
Klare stemmer med tre mikrofoner
Støjende omgivelser? Intet problem! JBL Tour Pro+ TWS sikrer perfekt og klar stemmegengivelse
under opkald med to udvendige retningsbestemte mikrofoner og en tredje mikrofon, der reducerer
vindstøj og andre forstyrrelser.
 liv mere produktiv
B
Skab det perfekte lydunivers, hvor du kan fokusere fuldt ud på dine opgaver. Har du brug for
stilhed? SilentNow leverer varen. Autosluk-funktionen slukker dine hovedtelefoner efter en periode,
du selv vælger. Vågn op til My Alarm, finjuster din lyd med Smart Audio & Video, og nyd hvordan
øretelefonerne automatisk sættes på pause, når du tager dem af. Alle disse funktioner styres med
My JBL Headphones-appen.
Dobbelt forbindelse + synkronisering med hurtig parring
Så snart du åbner etuiet, starter Bluetooth-synkroniseringen med dobbelt tilslutning, som giver en
ultrastabil forbindelse. Hvert ørestykke forbindes uafhængigt, så du kan tildele funktioner til venstre
eller højre øre og besvare opkald med et eller begge ørestykker.
Håndfri stemmestyring
Hold forbindelsen til din digitale verden, uanset hvor du er. Aktivér din foretrukne stemmeassistent
blot ved at bruge din stemme. Du kan endda tale med Hey Google for at styre dine hovedtelefoner.
Stemmebeskeder er tilgængelige på flere sprog.
Tilpas med den gratis My JBL Headphones-app
Gør soundtracket til dit liv personligt med My JBL Headphones-appen. Hent den gratis
app for at opsætte brugerdefineret EQ, slå adaptiv støjreduktion til eller justere dine
indstillinger for kontrol af omgivende lyd.
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1 x JBL Tour Pro+ TWS-hovedtelefoner
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x opladningsetui
1 x ørespidser i 5 størrelser
1 x stabilisatorer i 2 størrelser
1 x garanti/advarselsark
1 x lynvejledning / 1 x opsætningsvejledning til
Google Assistent / 1 x opsætningsvejledning til
Amazon Alexa / sikkerhedsark

Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: 6,8 mm / 0.27" dynamisk
enhed
Strømforsyning: 5V 1A
Ørestykke: 7,5 g per styk (15 g kombineret)
Opladningsetui: 56,8 g
Batteritype (hovedtelefon): Knapbatteri
(55 mAh / 3,7 V)
Batteritype (opladningsetui): Li-ion-batteri
(510 mAh / 3,7 V)
Opladningstid (USB-C): 2 timer fra helt afladet
Trådløs opladningstid: 4 timer fra helt afladet
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv
støjreduktion slået fra: 8 timer
Musikspilletid med Bluetooth og aktiv
støjreduktion tændt: 6 timer
Frekvensområde: 10 Hz – 20 kHz
Impedans: 16 ohm
Følsomhed: 100 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL: 96 dB
Mikrofonfølsomhed: -30 dBV / Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3 AVRCP
V1.6 HFP V1.7
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt: < 12 dBm
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimal brugstemperatur: 45 °C
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