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Legendariskt JBL Pro Sound ger högsta prestanda i vardagen.
Lyssna och hör vad världens bästa musiker hör. JBL CLUB ONE-hörlurarna med legendariskt 
JBL Pro Sound låter dig sjunka in i din spellista och håller kvar dig i ögonblicket med True 
Adaptive-brusreducering. Dessa proffsinspirerade och Hi-Res-certifierade hörlurar har ett 
ljud som är skräddarsytt för dina öron, tack vare EQ-anpassning och My JBL Headphones-
appen. Material och designdetaljer av högsta kvalitet, till exempel slitstarka metallgångjärn, 
ett pannband i skinn och bekväma, vadderade over-ear-öronkåpor gör att du aldrig vill ta av 
dem. Lyssna som ett proffs överallt.

Trådlösa over-ear-hörlurar med True Adaptive-brusreducering, inspirerade av proffsmusiker
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Funktioner och fördelar 
Proffskvalitetsljud
Du har aldrig hört dina favoritlåtar så här tidigare. Med Hi-Res-ljud, legendariskt JBL Pro 
Sound och ett specialanpassat orange grafen-högtalarelement på 40 mm får du ett brett 
spektrum av detaljer och tydlighet som får varje ton att sjunga.

Stäng ute allting
Stäng ute världen runt omkring och sjunk in i musiken. JBL CLUB ONE-hörlurarna har True 
Adaptive-brusreducering som anpassar sig efter omgivningen och förändringar i realtid och 
kompenserar för ljudläckage från hår, glasögon och huvudrörelser. Och SilentNow-funktionen 
gör det möjligt att ha True Adaptive-brusreduceringen påslagen utan att aktivera Bluetooth-
musik, så att du kan få lugn och ro.

Kraftfullt ljud, på ditt sätt
Varsågod, var kräsen. JBL CLUB ONE-hörlurarna har dubbla aux-ingångar, så du kan koppla 
in dig på vilken sida som helst. Hur som helst får du en maximal ineffekt på 3 500 mW och 
motstånd mot spänningstoppar.

Få hjälp av Google Assistent & Amazon Alexa
Skicka ett SMS, njut av din favoritspellista eller ta reda på om det kommer att regna senare – 
utan att plocka upp telefonen. Välj Google Assistent eller Amazon Alexa i My JBL Headphones-
appen, så tar din röstassistent hand om allt med ett enkelt tryck på den vänstra öronkåpan.

Perfekta samtal med Dual-Mic-teknik
Inget mer letande efter lugn och ro för att ta ett samtal. Dual-mic-tekniken i JBL CLUB ONE 
tar bort omgivande ljud när du pratar i telefon, så du kan ringa var som helst. Från trådlös 
musik, smidigt ansluten med Bluetooth 5.0, till handsfree-samtal – hörlurarna hänger med när 
du rör dig.

Lyssna som dina favorit-DJ:ar
Några av världens bästa DJ:ar hjälpte till att definiera JBL CLUB-ljudet. Välj bara din favorit-
DJ genom funktionen STAGE+ i My JBL Headphones-appen. JBL CLUB ONE-hörlurarna 
kalibrerar automatiskt DJ:ens EQ så att du hör varje takt precis som musiker gör.

Hör exakt det du vill med Ambient Aware och TalkThru
Var uppmärksam när du lyssnar på musik. Ett snabbt tryck på Smart Ambient-knappen 
aktiverar Ambient Aware-funktionen som förstärker ljud från omgivningen medan du lyssnar 
på din spellista. TalkThru-läget sänker musiknivån och förstärker röster omkring dig, så att du 
kan samtala utan att ta av dig hörlurarna.

Håll musiken igång i 45 timmar
Fokusera på musiken, inte batteritiden. Njut av 45 timmars Bluetooth-anslutning innan du 
behöver ladda upp, så du kan lyssna från dag till natt och tillbaka igen.

En belöning för dina öron
Dina öron behöver aldrig ta paus från JBL CLUB ONE-hörlurarna. De vadderade, ovala, 
over-ear-kåporna är bekväma från låt till låt, från spellista till spellista. De är tillverkade av 
högkvalitativa material och har eleganta designdetaljer i premiumkvalitet, som slitstarka 
metallgångjärn, eleganta infattningar och ett pannband i skinn.

Lika äventyrliga som du
Res aldrig mer utan dina favorithörlurar. JBL CLUB ONE-hörlurarna är hopfällbara, hållbara 
och levereras med en flygadapter. Släng in dem i skyddsfodralet och dra iväg - de är redo för 
allt du är.

Detta finns i lådan:
Club One 

Ljudkabel med fjärrkontroll och mikrofon

Ljud-spiralkabel

USB-C-laddningskabel

Hårt fodral och flygadapter

Garanti/varningskort/snabbguide/säkerhetsblad/
app-info

6,3 mm-adapter

Tekniska specifikationer:
		Storlek på högtalarelement: 40 mm 

dynamiska 

		Frekvensåtergivning (passivt): 10 Hz – 40 kHz

		Frekvensåtergivning (aktivt): 20 Hz – 20 kHz

		Känslighet: 95 dB SPLvid1kHz/1mW

		Max SPL: 95 dB

		Max ineffekt (passivt): 3500 mW

		Mikrofonkänslighet: -38 dBVvid1kHz/Pa

		Impedans: 32 ohm

		Bluetooth-sändarens effekt: <4 dBm

		Bluetooth-sändarens modulering: GFSK,  
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,480 GHz

		Bluetooth-profilens version: A2DP 1.3,  
AVRCP 1.5, HFP 1.6

		Bluetooth-version: V5.0

		Batterityp: Litiumjon (730 mAh/3,7 V)

		Strömförsörjning: 5 V, 1,0 A

		Laddningstid: < 2 timmar

		Musikspelstid med BT på: 45 timmar

		Musikspelstid med BT & ANC på: 23 timmar

		Musikspelstid med Aux-in & ANC på:  
25 timmar

		Vikt: 378,5 g
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