Draadloze, over-ear True Adaptive Noise Cancelling hoofdtelefoon, geïnspireerd door artiesten

Legendarisch JBL Pro Sound voor topprestaties.
Ervaar wat de beste muzikanten ter wereld horen. Met de JBL CLUB ONE hoofdtelefoon
en legendarische JBL Pro Sound ga je op in je muziek dankzij True Adaptive Noise
Cancelling. Deze professionele, Hi-Res gecertificeerde hoofdtelefoon levert audio die op
jou is afgestemd, dankzij EQ-personalisatie en My JBL Headphones-app. Hoogwaardige
materialen en eersteklas ontwerpdetails zoals duurzame metalen scharnieren, lederen
hoofdband en comfortabele, gedempte, over-earcups, zorgen voor ultiem comfort. Ervaar
muziek zoals professionals die ervaren.
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Draadloze, over-ear True Adaptive Noise Cancelling hoofdtelefoon, geïnspireerd door artiesten
Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

Professioneel geluid
Jouw favoriete nummers klinken beter dan ooit. Met hi-res audio, legendarisch JBL Pro Sound
en een 40 mm oranje grafeen driver hoor je veel verschillende details en een helderheid die
elke noot laat zingen.

Club One

Ga helemaal op in je muziek
Zonder je even af van de rest van de wereld en laat je meevoeren door je muziek.
JBL CLUB ONE-hoofdtelefoon heeft True Adaptive Noise Cancelling die reageert op de
omgeving. Daarnaast compenseert de hoofdtelefoon voor geluidsverstoring veroorzaakt door
bijvoorbeeld haar, brillen en hoofdbewegingen. De SilentNow-functie zorgt ervoor dat True
Adaptive Noise Cancelling ingeschakeld blijft zonder Bluetooth-muziek te activeren, zodat je
ononderbroken van je muziek kunt genieten.

USB Type-C oplaadkabel

Krachtige audio. Op jouw manier
Wees kieskeurig. De JBL CLUB ONE-hoofdtelefoon heeft een dubbele AUX-ingang, zodat je
hem aan beide kanten kunt aansluiten. Je krijgt hoe dan ook 3500 mW maximale invoer en
weerstand tegen stroompieken.

Aux-in kabel met afstandsbediening en
microfoon
Aux-in opgerolde kabel
Hardcase & Flight-adapter
1 x Garantie / Waarschuwing / Snelstartgids /
Veiligheidsblad / App QSR
6,3mm adaptor

Technische specificaties:
Driver afmeting: 40 mm dynamische driver
Frequentiebereik (passief): 10 Hz – 40 kHz
Frequentiebereik (actief): 20 Hz – 20 kHz

Vraag om antwoorden van Google Assistent & Amazon Alexa
Stuur een bericht, geniet van je favoriete afspeellijst of controleer het weerbericht - zonder
je telefoon uit je zak te halen. Kies de Google Assistent of Amazon Alexa op de My JBL
Headphones-app en je stemassistent neemt het over met een simpele tik op de linkeroorschelp.

Gevoeligheid: 95 dB SPL@1kHz/1mW

Perfect bellen met Dual-Mic-technologie
Nooit meer zoeken naar rust en stilte om een oproep aan te nemen. De dual-mic technologie
op de JBL CLUB ONE onderdrukt omgevingsgeluid tijdens een gesprek, zodat je overal kunt
bellen. Ervaar het gemak van draadloze muziek, Bluetooth 5.0 connectiviteit en handsfree
bellen terwijl je onderweg bent.

Microfoon gevoeligheid: -38 dBV@1kHz/Pa

Ervaar muziek net als je favoriete DJ’s
Enkele van ‘s werelds beste DJ’s hielpen bij het definiëren van het JBL CLUB-geluid.
Gewoon je favoriete DJ selecteren met de STAGE+ -functie in de My JBL Headphones-app.
De JBL CLUB ONE-hoofdtelefoon kalibreert de EQ van de DJ automatisch, zodat je elke
nuance hoort, net als artiesten.

Bluetooth-frequentie:
2,402 GHz – 2,480 GH z

Hoor precies wat je wilt met Ambient Aware en TalkThru
Hoor alles om je heen terwijl je gewoon naar je muziek kunt blijven luisteren. Een druk
op de Smart Ambient-knop activeert de Ambient Aware-functie om het omgevingsgeluid
te versterken terwijl je naar je afspeellijst blijft luisteren. De TalkThru-modus verlaagt het
geluidniveau van je muziek en versterkt de stemmen om je heen, zodat je een gesprek kunt
voeren zonder je hoofdtelefoon af te zetten.

Maximale SPL: 95 dB
Maximaal ingangsvermogen (passief):
3500 mW
Impedantie: 32 ohm
Bluetooth verzonden vermogen: <4 dbm
Bluetooth uitgezonden modulatie:
GFSK, π/4 DQPSK/ 8DPSK

Bluetooth-profielversie: A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.6
Bluetooth-versie: V5.0
Batterij type: Lithium ion batterij
(730 mAh/3,7 V)
Stroomvoorziening: 5 V 1.0 A
Oplaadtijd: <2 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan: 45 uur

Voldoende vermogen voor 45 uur aan muziek
Blijf gefocust op je muziek, en maak je geen zorgen over de batterij. Geniet van 45 uur
Bluetooth-functies voordat je moet opladen.

Muziekafspeeltijd met BT & ANC aan: 23 uur

Een lust voor je oren
Je kunt eindeloos genieten met de JBL CLUB ONE-hoofdtelefoon. De zachte, ovale, overearcups blijven urenlang comfortabel, zelfs bij je langste afspeellijsten. Ze zijn gemaakt van
hoogwaardige materialen en hebben hoogwaardige, stijlvolle ontwerpdetails zoals metalen
scharnieren en een lederen hoofdband.

Gewicht: 378,5 g

Muziekspeelduur met Aux-in & ANC aan:
25 uur

Muziek waar en wanneer je maar wilt
Reis nooit meer zonder je favoriete muziek en hoge geluidskwaliteit. De JBL CLUB ONE
hoofdtelefoon is opvouwbaar, duurzaam en voorzien van een flight adapter. Plaats de hoofdtelefoon
in de beschermhoes en je bent klaar voor de reis, waar je ook heengaat en wat je ook doet.
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