
Smart, ekte trådløst møter sømløs lydopplevelse.
JBL Tour Pro 2s True Adaptive Noise Cancelling-teknologi stenger 
distraksjoner ute slik at du kan nyte favorittlyden din eller til og med lyden 
av stillhet – alt drevet av legendarisk JBL Pro Sound – og oppleve sømløs, 
romlig lyd på farten. Det unike smarte ladeetuiet gir deg direkte tilgang 
til alle viktige øreproppfunksjoner uten å bruke smarttelefonappen. Alle 
app-funksjoner er tilgjengelige via smartetuiet, selv fra enheter som ikke er 
smarttelefoner, som for eksempel bærbare datamaskiner, PC-er, TV-er osv. 
Kontroller viktige JBL Headphones-appfunksjoner uten å bruke telefonen, 
bare ved å berøre skjermen på ladeetuiet med 1,45 tommers skjerm, for 
en virkelig sømløs opplevelse. Fordyp deg i romlig lyd i opptil 40 timer på 
én enkelt lading takket være det innovative Bluetooth-aktiverte, smarte 
ladeetuiet. 6-mikrofonersteknologien sikrer en overlegen samtalekvalitet 
under alle forhold. Slå på Personal Sound Amplification for å øke din egen og 
andres stemmevolum uten å måtte fjerne øreproppene.

Funksjoner
 � Smart etui for sømløs opplevelse

 �  True Adaptive Noise Cancelling med 
Smart Ambient

 � 6-mikrofoner for perfekte samtaler 
med stemmekontroll

 � Smart Ambient-teknologi

 � Legendarisk Pro Sound

 � Omsluttende JBL Spatial Sound

 � Personlig lydforsterker

 � Håndfri stemmekontroll

 � Fast Pair aktivert av Google og 
Microsoft swift-paring

 � Ta kontrollen med JBL Headphones-
appen

 � Bluetooth 5.3 LE-lyd (*)
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Tekniske spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner:

 � Driverstørrelse: 10 mm dynamisk driver

 � Strømforsyning: 5 V 1 A

 � Ørepropp: 6,1 g per enhet (12,2 g 

kombinert)

 � Ladeetui: 73 g

 � Type øreproppbatteri: Litium-ion-

polymer (70 mAh, 3,85 V)

 � Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-

polymer (850 mAh, 3,8 V)

 � Ladetid: 2 timer fra tomt batteri

 � Musikkavspilling med BT på og ANC av: 

opptil 10 timer

 � Musikkavspilling med BT på og ANC på: 

opptil 8 timer

 � Musikkavspilling med BT på og True 

Adaptive ANC på: opptil 6 timer

 � Taletid med ANC av: opptil 6 timer

 � Taletid med ANC på: opptil 5,5 timer

 � Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz

 � Impedans: 16 Ohm

 � Følsomhet: 100 dB SPL ved 1 kHz

 � Maksimal SPL: 95 dB

 � Mikrofonens følsomhet: -38 dBV/Pa ved 

1 kHz

 � Bluetooth-versjon: 5.3

 � Bluetooth-profilversjon: A2DP V1.3.2, 

AVRCP V1.6.2, HFP V1.7.2

 � Bluetooth-senderens frekvensområde: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz

 � Bluetooth-senderens effekt: < 15 dBm 

(EIRP)

 � Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, 

π/4-DQPSK, 8-DPSK

 � Maksimal driftstemperatur: 45 °C

Hva inneholder boksen
1 x JBL Tour Pro 2 ørepropper
1 x ladeetui
1 x USB Type-C-ladekabel
Ørepropper i 1 x 3 størrelser 
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad 
(S/i)

Funksjoner og fordeler 
Smart etui for sømløs opplevelse
Kontroller øreproppenes innstillinger, administrer anrop og avspilling, 
kontroller lydinnstillingen og batterinivået og still inn alarmen uten å ta ut 
telefonen – alt gjennom skjermen på ladeetuiet. Få en virkelig sømløs opplevelse 
takket være det unike smarte ladeetuiet til JBL Tour Pro 2 uten å bruke 
telefonen eller JBL Headphones-appen.

 True Adaptive Noise Cancelling med Smart Ambient
Nyt lydsporet i livet ditt uansett hvor du er. Ekte adaptiv støyreduserende 
teknologi bruker automatisk 4 mikrofoner for støydemping for å tilpasse seg 
omgivelsene i sanntid, noe som minimerer distraksjoner når du må fokusere og 
optimaliserer JBL Tour Pro 2s ytelse for en overlegen lydopplevelse – samtidig 
som du justerer ANC-moduskontrollen med JBL Headphones-appen.

6-mikrofoner for perfekte samtaler med stemmekontroll
Algoritmen med 6-mikrofoners krystallklare anrop til JBL Tour 2-øreproppene 
gjør at du kan ha bedre samtaler selv i omgivelser med høye lyder eller vind, 
eller få hjelp fra din foretrukne stemmeassistent. Og med VoiceAware kan 
du velge hvor mye av din egen stemme du vil høre ved å kontrollere mengden 
mikrofonlyd som sendes tilbake til øreproppene dine.

Smart Ambient-teknologi
Vær oppmerksom på lydene i verden rundt deg mens du nyter musikken med 
Smart Ambient-teknologi.  Kontroller disse funksjonene med et enkelt trykk på 
en knapp og finjuster dem via JBL Headphones-appen.

Legendarisk Pro Sound
Takket være omfattende global forskning og testing, leverer den overlegne 
JBL-lydkurven presis, nøyaktig lyd og mindre forvrengning med all musikken du 
elsker, uansett frekvens eller volum, selv i støyende omgivelser. Gled deg over 
dyp bass takket være de 10 mm dynamiske driverne fra JBL Pro Sound. 

Omsluttende JBL Spatial Sound
Omslutt deg med JBL Spatial Sound og føl deg som du er i et teater, på en 
konsert eller i studioet med favorittartisten din. Takket være denne proprietære 
teknologien kommer lyd fra nesten hvor som helst, uansett kilden eller enheten 
du spiller fra. 

Personlig lydforsterker
Slå på JBL Tour Pro 2s personlige lydforsterkerfunksjon for å justere L/R-
balansen og forsterke samtalevolumet +15-20 dB.

Håndfri stemmekontroll
Hold kontakten med din digitale verden uansett hvor du er. Bare si «Hei 
Google» eller «Alexa» og snakk med din foretrukne taleassistent og kontroller 
hodetelefonene med talemeldinger på flere språk.

Fast Pair aktivert av Google og Microsoft swift-paring
Oppdag Bluetooth-tilbehør i nærheten av enheten din – og koble til med ett 
enkelt trykk. Med Microsoft swift-paring kan du sømløst pare Bluetooth-
enhetene dine med Windows 10-PC-en.

Ta kontrollen med JBL Headphones-appen
Tilpass lydsporet i livet ditt. Bare last ned den gratis JBL Headphones-appen for 
å tilpasse EQ, slå på adaptiv støykansellering, justere lydkontrollinnstillingene for 
omgivelsene, sjekke den beste tilpasningen eller finne øreproppene dine. Du kan 
også tilpasse hvordan øreproppene oppfører seg gjennom berøringsbevegelser 
eller tilpasse lydutgangen til lyd eller video for å få mest mulig ut av innholdet ditt, 
velge din foretrukne taleassistent og mye mer.

Bluetooth 5.3 LE-lyd (*)
JBL Tour Pro 2 har Bluetooth 5.3, for en mer stabil og sikker tilkobling, slik at du 
kan nyte trådløs tilkobling på sitt beste. Med den siste Bluetooth-teknologien blir 
din JBL Tour Pro 2 så godt som fremtidssikker. 
 
(*) Tilgjengelig fra våren 2023 via OTA-oppdatering
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