TOUR Pro+

Helt trådløse ørepropper med støyreduksjon

Kontroller omgivelsene dine, øk produktiviteten.
Ei dagen din med JBL Tour Pro+ TWS drevet av JBL Pro Sound. Med 32 timers trådløst oppladbart
batteri og en kompatibel app for optimal tilpasning, holder disse elegante øreproppene deg
inspirert og engasjert med adaptiv støydempende teknologi og Smart Ambient for å kontrollere
lydene rundt deg. Fra det øyeblikket du åpner etuiet, vil du umiddelbart få smarte funksjoner som
er skapt for å øke produktiviteten og uovertruffen komfortabel passform. Tre-mikrofons teknologi
sikrer samtaler av høy kvalitet selv i støyende eller vindfulle omgivelser. Du vil være klar til å gå i
gang med forretningene eller nyte øyeblikket uansett hvor eventyrene dine fører deg.
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TOUR Pro+

Helt trådløse ørepropper med støyreduksjon

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

Adaptiv støydemping med Smart Ambient
JBLs adaptive støydempende teknologi benytter interne og eksterne mikrofoner for å minimere
distraksjoner samtidig som du maksimerer lydkvaliteten mens du nyter lydsporet i livet ditt. Med
Smart Ambient-teknologi kan du være oppmerksom på verden rundt deg eller høre venner og
kollegaer tydelig med et knappetrykk eller via JBL-appen.

1 x JBL Tour Pro+ TWS-hodetelefoner
1 x type-C USB-ladekabel
1 x ladeetui
Ørepropper i 1 x 5 størrelser
1 x 2 størrelser av stabilisatorer
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x produkt QSG / 1 x Google Assistant
oppsettsveiledning / 1 x Amazon Alexa
oppsettsveiledning / sikkerhetsblad (S / i)

JBL Pro Sound
Fra fyldig, kraftfull bass til energisk diskant – du vil alltid oppleve den ultimate lydopplevelsen med
våre dynamiske JBL Tour Pro+ TWS 6,8 mm-drivere drevet av JBL Pro Sound.
Opptil 32 timer med total musikkavspilling, trådløst
Hold deg tilkoblet hele dagen med opptil 32 timers batterilevetid, Qi-kompatibel trådløs lading og tre
oppstarter i etuiet. I tillegg kan du, selv om du til slutt går tom for strøm, lade opptil en time spilletid
på minutter.
Krystallklar stemme med tre-mikrofoners teknologi
Støyende miljø? Ingen problem! JBL Tour Pro+ TWS sikrer perfekt stemmeklarhet under samtaler
med et utvalg av to ytre stråleformende mikrofoner og en tredje for å redusere vind og andre
distraksjoner.
Øk produktiviteten
Skap en ideell lydverden hvor du kan fokusere fullt ut på oppgavene dine. Trenger du et stille rom?
SilentNow er der for deg. Automatisk av slår av hodetelefonene etter en tidsperiode du har valgt. Få
hjelp til å våkne med My Alarm, finjuster lyden med Smart Audio & Video og sett hodetelefonene på
pause automatisk når du tar dem av. Alle disse funksjonene styres via My JBL Headphones-appen.
Dual Connect + Sync med Fast Pair
Fra det øyeblikket du åpner etuiet, starter Dual Connect Bluetooth-synkroniseringsprosessen for en
ultrastabil tilkobling. Hver ørepropp kobles sammen uavhengig av hverandre, slik at du kan tilordne
funksjoner til venstre eller høyre ørepropp og ta samtaler fra en eller begge.
Håndfri stemmekontroll
Hold kontakten med din digitale verden uansett hvor du er. Aktiver din foretrukne taleassistent ved
å bruke stemmen din. Du kan til og med snakke med Hey Google for å kontrollere hodetelefonene
dine. Talemeldinger er tilgjengelige på flere språk.
Tilpass med den gratis My JBL Headphones-appen
Tilpass lydsporet i livet ditt med My JBL Headphones-appen. Last ned gratisappen
for å sette opp tilpasset EQ, slå på adaptiv støydemping eller justere innstillingene
for Ambient Sound.
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Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 6,8 mm / 0,27 tommer
dynamisk driver
Strømforsyning: 5 V 1 A
Ørepropp: 7.5 g per enhet (15 g kombinert) /
0,017 lbs per enhet (0,033 lbs kombinert)
Ladeetui: 56,8 g / 0,13 lbs
Øreproppenes batteritype: Knappecellebatteri (55 mA / 3,7 V)
Ladeetuiets batteritype: Li-ion-batteri
(510 mAh / 3.7 V)
Ladetid (USB-C): to timer fra tomt batteri
Ladetid (trådløst): fire timer fra tomt batteri
Musikkavspilling med BT på og ANC av: 8 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:
6 timer
Frekvensrespons: 10 Hz–20 kHz
Impedans: 16 Ohm
Følsomhet: 100 dB SPL ved 1 kHz
Maksimum SPL: 96 dB
Mikrofonens følsomhet: -30 dBV / Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon: 5.0
Bluetooth-profilversjon: A2DP V1.3
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens effekt: <12 dBm
Bluetooth-senderens modulasjon:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur: 45 °C
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