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Hörlurar med proffsinspirerat ljud och prestanda.
Förflytta dig ända fram till scenen. De eleganta JBL CLUB 950NC-hörlurarna är 

inspirerade av musikproffs och har legendariskt JBL Pro Sound och Hi-Res-ljud, vilket 

gör det enkelt att lämna världen bakom sig alla 55 timmars Bluetooth-speltid, tack vare 

adaptiv brusreducering, sköna over-ear-kåpor och en hopfällbar, bärbar design. Och EQ-

personanpassning och basförstärkning med en enda knapptryckning garanterar att varje 

kristallklar ton låter som om den spelas bara för dig.

CLUB950NC



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Med ensamrätt. JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN 
International Industries, Incorporated, som registrerats i USA och/eller andra länder. Bluetooth®-ordmärket och 
-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken av 
HARMAN International Industries Inc. sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive 
ägare. Funktioner, specifikationer och utseende kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Detta finns i lådan:
Club 950NC 
Ljudkabel med fjärrkontroll och mikrofon
USB-C-laddningskabel
Hårt fodral
Garanti/varningskort/snabbguide/säkerhetsblad/
Google-info

Tekniska specifikationer:
	Storlek på högtalarelement: 

40 mm dynamiskt
	Frekvensåtergivning (passivt): 16 Hz - 40 kHz
	Frekvensåtergivning (aktivt): 16 Hz - 22 kHz
	Känslighet: 91 dB SPL vid 1 kHz/1 mW
	Max SPL: 105 dB
	Max ineffekt (passivt): 2000 mW
	Mikrofonkänslighet: -24 dBV vid 1 kHz/Pa
	Impedans: 32 ohm
	Bluetooth-sändarens effekt: < 6 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-polymer (3,7 V/730 mAh)
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Laddningstid: <2 timmar
	Uppspelningstid med BT på: 55 timmar
	Uppspelningstid med BT & ANC på: 22 timmar
	Uppspelningstid med Aux-in & ANC på: 

30 timmar
	Vikt: 372 g

Funktioner och fördelar 

Försvinn in i musiken
Sätt JBL CLUB 950NC-hörlurarna över öronen och förflytta scenen till dig. Legendariskt JBL 
Pro Sound och Hi-Res-ljud ger dig ett brett spektrum av detaljer och tydlighet för den ultimata 
lyssningsupplevelsen.

Adaptiv brusreducering
Vill du ha en lugn resa till jobbet? Studier utan distraktioner? Det ordnar vi. Stäng ute världen 
runtomkring och njut av din favoritmusik. Håll bara inne Smart Ambient-knappen i några sekunder 
för att komma dit du trivs bäst.

Ljud som anpassas efter dina behov
Behöver du hålla koll på omgivningen? Ett kortare tryck på Smart Ambient-knappen aktiverar 
Ambient Aware utan att pausa musiken. Prata med människor runt dig utan att ta av hörlurarna – 
TalkThru sänker musiknivån och förstärker röster utifrån.

Hög effekt, stort intryck
Med en ineffekt på 2 000 mW gör dessa hörlurar dig inte besviken i kritiska ögonblick – den 
specialdesignade talspolen och magneten har högre motstånd mot strömspikar. Vill du ha mer bas? 
Inget kan vara enklare. Tryck på basförstärkningsknappen på öronkåpan så får du ljudet du vill ha 
utan att missa en enda takt.

Få hjälp av Google Assistent & Amazon Alexa
Oavsett om du föredrar Google Assistent eller Amazon Alexa så fixar dina JBL CLUB 950NC-hörlurar 
det. Använd  My JBL Headphones-appen för att ställa in din röstassistent och knacka på din vänstra 
öronkåpa för att skicka SMS, spela din favoritmusik, kolla vädret med mera.

Upplev DJ-båset
Tryck på STAGE+ i My JBL Headphones-appen för att omedelbart transporteras till DJ-båset. 
JBL har samarbetat med några av världens bästa DJ:ar för att fånga ljudet från deras personliga 
inspelningsstudior, så att du kan lyssna som proffsen gör.

55 timmars speltid
Dina nattliga lyssningsstunder kan enkelt sträcka sig till nästa dag utan problem – du får 
55 timmars Bluetooth-anslutning (och 22 timmar med ANC på) innan du behöver ladda.

Perfekta samtal med Dual-Mic-teknik
Inget mer letande efter lugn och ro för att ta ett samtal. Dual-mic-tekniken i JBL CLUB 950NC 
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.

Använd hela dagen
De bästa hörlurarna är de du glömmer att du har på dig. JBL CLUB 950NC har vadderade, ovala 
öronkupor som sitter bekvämt över dina öron. Och det kombineras med förstklassig design, 
tillverkad i högkvalitativa material som inkluderar metallgångjärn och elegant infattning.

Resevänliga
Ta med dina hörlurar på nästa resa, lång eller kort. Den hopfällbara designen gör att de är lätta att 
ta med överallt, och det smidiga, hårda bärfodralet håller dem skyddade i din väska eller ficka.
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