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 My JBL Headphones

Alle de lyde, du vil høre. Ingen af dem, du ikke vil høre.
Du er altid tændt. Så hvorfor ikke også dine hovedtelefoner? Fra toget til skrivebordet og videre til 

træningscenteret – musikken holder dig i gang hele dagen. JBL CLUB PRO+ TWS øretelefonerne 

giver dig det ultimative inden for totalt trådløs performance. Tilslutningen klares uden problemer, 

uanset hvilket ørestykke du tager ud af etuiet først. Du styrer selv, hvor meget lyd du hører 

fra omgivelserne – alt efter hvor du er, og hvad du laver. Når du besvarer et opkald, vil de tre 

mikrofoner lade dig føre samtalen uden distraherende støj. Komfort hele dagen, nem trådløs 

opladning og ikke mindst den legendariske JBL pro-lyd  løfter den totalt trådløse oplevelse til 

nye højder.

CLUB PRO+
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Hvad er der i æsken:
JBL CLUB PRO+ TWS
Tre størrelser ørestykker (S, M, L)
Type-C USB-opladningskabel
Opladningsetui
1 x garanti/advarselsark
1 x lynguide/sikkerhedsark

Tekniske specifikationer:
	Model: CLUB PRO+ TWS
	Enhedsstørrelse: 6,8 mm dynamisk enhed
	Strømforsyning: 5 V 1 A
	Ørestykke: 6,85 g pr. styk (13,7 g kombineret)
	Opladningsetui: 55,4 g
	Batteritype (hovedtelefon): 

Litium-ion-polymer (3,7 V, 55 mAh)
	Batteritype (opladningsetui): 

Litium-ion-polymer (3,7 V, 660 mAh)
	Opladningstid (USB-C): 2 timer fra helt afladet
	Musikafspilningstid med Bluetooth og aktiv 

støjreduktion tændt: op til 6 timer
	Musikafspilningstid med Bluetooth tændt og 

aktiv støjreduktion slukket: op til 8 timer
	Frekvensområde: 10 Hz – 20 kHz
	Impedans: 16 ohm
	Følsomhed: 102 dB SPL ved 1 kHz/1 mW
	Maksimal SPL: 99 dB
	Mikrofonfølsomhed: -6 dBV ved 1 kHz/Pa
	Bluetooth-version: 5.1
	Bluetooth-profilversion: 

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Frekvensområde for Bluetooth-sender: 

2400 – 2483,5 MHz
	Bluetooth-sendereffekt: <9,5 dBm (EIRP)
	Bluetooth-sendermodulation: 

GFSK,  π/4 DQPSK, 8DPSK
	Maksimal brugstemperatur: 45 °C

Funktioner og fordele 
Legendarisk JBL pro-lyd
Playlisten til din arbejdsdag bliver endnu mere inspirerende takket være den komplette og 
medrivende JBL pro-lyd. Brug JBL My Headphones-appen til at tilpasse lyden efter dine ønsker, 
eller vælg forudindstillinger fra STAGE+, der er designet af verdens bedste DJ’s.

 Adaptiv støjreduktion med Smart Ambient
Sidder du på en café og prøver at dæmpe den højlydte samtale fra bordet ved siden af? Aktiver 
støjreduktions-teknologien, så du bevarer koncentrationen. Går du ned ad en travl gade? Lad lyden 
fra omgivelserne trænge igennem – af hensyn til din egen sikkerhed. Brug for en kort samtale med 
dine kollegaer? Med TalkThru kan du nemt beholde hovedtelefonerne på.

Problemfri tilslutning
Du kan let parre JBL CLUB PRO+ TWS med din enhed, så snart du åbner etuiet, takket være Dual 
Connect + Sync-teknologien. Og du behøver ikke spekulere over, hvilket ørestykke du tager først, 
for du kan udføre alle funktioner med begge ørestykker, uanset om du bruger ét eller dem begge.

Endnu tydeligere stemmer i perfekt stereolyd
Du kan trygt besvare et opkald udendørs på en blæsende dag. Den stråledannende teknologi med 
tre mikrofoner leverer krystalklare opkald, som fremhæver de lyde, du ønsker at høre, og dæmper 
den baggrundsstøj, du ikke ønsker at høre.

 Trådløs power til hele dagen
Kom gennem hele din arbejdsdag med en otte timers opladning plus tre gange mere fra etuiet 
(yderligere 24 timer). Får du brug for lidt ekstra strøm, giver ti minutter i opladningsetuiet en hel 
times ekstra brug. Det stilfulde, ergonomiske opladningsetui understøtter både totalt trådløs 
Qi-opladning og type-C-stik.

Tryk for at tale
Tryk på det ikoniske JBL-logo for at tale til Google eller aktivere Amazon Alexa. De tre følsomme 
mikrofoner sikrer, at din digitale assistent aldrig har problemer med at høre eller forstå dig.

 Komfort du kan mærke, tæthed du kan tjekke
Det helstøbte design, der er inspireret af professionelle in-ear monitors, giver komfort hele dagen. 
Første gang du bruger dem, vil JBL-appen guide dig gennem et nemt forseglingstjek for at sikre, 
at du bruger den bedste størrelse af de tre medfølgende ørestykker.

My JBL Headphones
Få endnu mere kontrol og personlig tilpasning af din lytteoplevelse
med denne gratis app.
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