TOUR Pro+

Volledig draadloze oordopjes met noise cancelling

Minder afleiding, meer productiviteit.
Haal het beste uit jouw dag met de JBL Tour Pro+ TWS, uitgerust met JBL Pro Sound. Deze
oordopjes kunnen tot wel 32 uur afspelen, dankzij draadloos oplaadbare batterijen en een
compatibele app voor ultieme aanpassing. Met behulp van een compatible app, kun je de
oordopjes naar jouw persoonlijke voorkeuren aanpassen. Met Adaptive Noise Cancelling en
Smart Ambient-technologie bepaal je zelf hoeveel omgevingsgeluid je wilt horen. Ervaar zelf hoe
de slimme functies helpen om je productiviteit te verhogen, terwijl je geniet van de comfortabele
pasvorm. De 3-microfoontechnologie zorgt voor heldere telefoongesprekken, zelfs in lawaaierige
of winderige omstandigheden. Je bent klaar om aan de slag te gaan of te ontspannen, waar je
ook bent.
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TOUR Pro+

Volledig draadloze oordopjes met noise cancelling

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient
De Adaptive Noise Cancelling-technologie van JBL maakt gebruik van interne en externe microfoons
om afleidingen te beperken en tegelijkertijd de audiokwaliteit te vergroten. Zodat jij kunt genieten
van je favoriete muziek. Met Smart Ambient-technologie hoor je wat er om je heen gebeurt: met
één druk op de knop of via de JBL-app.
JBL Pro Sound
Van krachtige bastonen tot hoge noten, met de JBL Tour Pro+ TWS 6,8 mm dynamische drivers
uitgerust met JBL Pro Sound, heb je de beste geluidservaring.
Tot 32 uur totale afspeeltijd, draadloos
De batterij gaat wel 32 uur mee, dus je kunt de hele dag door genieten van je muziek. En dankzij
Qi-compatible draadloos opladen en drie voedingsback-ups in de oplaadcase, zit je nooit
zonder batterij. En mocht je batterij toch leeg zijn, dan kun je binnen een paar minuten een uur
extra afspeeltijd krijgen dankzij versneld opladen.
Helder stemgeluid dankzij 3-microfoontechnologie
Lawaaierige omgeving? Geen probleem! De JBL Tour Pro+ TWS zorgt voor helder stemgeluid
tijdens gesprekken dankzij de twee buitenste beamforming microfoons en een derde microfoon om
onder andere windgeluid te verminderen.
Verhoog je productiviteit
Creëer een ideale setting, zodat jij je kunt concentreren op waar je mee bezig bent. Een rustige
ruimte nodig? SilentNow is het antwoord. Auto Off schakelt je oordopjes na een door jou bepaalde
tijdsduur automatisch uit. Word rustig wakker met Mijn alarm, stem je geluid af met Smart Audio
& Video en pauzeer je oordorpjes automatisch wanneer je deze uit doet. Al deze functies worden
bediend met de My JBL Headphones-app.
Dual Connect + Sync met Fast Pair
Zodra je de case opent, start Dual Connect het Bluetooth-synchronisatieproces voor een stabiele
verbinding. Elk oordopje wordt onafhankelijk van elkaar verbonden, zodat je functies aan het linkerof rechteroordopje kunt toewijzen en oproepen van een of beide oordopjes kunt aannemen.
Handsfree spraakgestuurde bediening
Blijf verbonden met je digitale wereld, waar je ook bent. Activeer je favoriete stemassistent heel
gemakkelijk door je stem te gebruiken. Je kunt ook met Hey Google praten om je oordopjes te
bedienen. Spraakaanwijzingen zijn beschikbaar in meerdere talen.
Aanpassen met de gratis My JBL Headphones-app
Stem je muziek af op jouw voorkeuren met de My JBL Headphones-app. Download
de gratis app om een aangepaste EQ in te stellen, Adaptive Noise Cancelling in te
schakelen of je instellingen voor Ambient Sound Control aan te passen.
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1 x JBL Tour Pro+ TWS-oordopjes
1 x type-C USB-oplaadkabel
1 x oplaadcase
1 x 5 maten oortjes
1 x 2 maten stabilisatoren
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x product QSG/ 1x Google Assistent
installatiehandleiding/ 1x Amazon Alexa
installatiehandleiding/ Veiligheidsblad (S / i)

Technische specificaties:
Drivergrootte: 6,8 mm / 0,27" dynamische
driver
Voeding: 5 V 1 A
Oortje: 7,5 g per stuk (15 g in totaal)
Oplaadcase: 56,8 g
Batterijtype oordopjes: Knoopcelbatterij
(55 mAh / 3,7 V)
Batterijtype oplaadcase: Lithium-ionbatterij
(510 mAh / 3,7 V)
Oplaadtijd: (USB-C) 2 uur vanaf leeg
Draadloze oplaadtijd: 4 uur vanaf leeg
Afspeeltijd met BT aan en ANC uit: 8 uur
Afspeeltijd met BT en ANC aan: 6 uur
Frequentiebereik: 10 Hz – 20 kHz
Impedantie: 16 ohm
Gevoeligheid: 100 dB SPL @ 1 kHz
Maximale SPL: 96 dB
Gevoeligheid microfoon: -30 dBV / Pa@1kHz
Bluetooth-versie: 5
Bluetooth profielversie: A2DP V1.3
AVRCP V1.6 HFP V1.7
Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender: < 12 dBm
Modulatie Bluetooth-zender:
GFSK π/4 DQPSK 8DPSK
Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C
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