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Allt ljud du vill ha – utan oönskade ljud.
Du är alltid aktiv. Borde inte hörlurarna också vara det? Musiken ger energi under hela dagen, 

från tunnelbanan till skrivbordet och på gymmet. JBL CLUB PRO+ TWS in-ear-hörlurar ger 

dig den ultimata, helt trådlösa upplevelsen. Ansluter direkt och det spelar ingen roll vilken av 

hörlurarna du tar ur fodralet först. Välj hur mycket av världen utifrån du vill höra beroende på var 

du befinner dig och vad du gör. När du tar emot ett samtal ger de tre mikrofonerna en möjlighet 

att prata utan störande ljud. Komfort för en hel dag och enkel trådlös laddning utan att du 

behöver koppla in något – samt naturligtvis det legendariska JBL Pro-ljudet som tar den trådlösa 

lyssningen till en helt ny nivå.

CLUB PRO+
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Detta finns i lådan:
JBL CLUB PRO+ TWS
Örontoppar i tre storlekar (S, M, L)
USB-C-laddningskabel
Laddningsfodral
1 x garantisedel/varning
1 x snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
	Modell: CLUB PRO+ TWS
	Elementstorlek: 6,8 mm dynamiskt
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Hörlur: 6,85 g/st (13,7 g tillsammans)
	Laddningsfodral: 55,4 g
	Batterityp för headset: Litiumjonpolymer 

(3,7 V/55 mAh)
	Batterityp i laddningsfodralet: 

Litiumjonpolymer (3,7 V/660 mAh)
	Laddningstid (USB-C): 2 tim från helt urladdat
	Musikuppspelningstid med BT och ANC på: 

upp till 6 tim
	Musikuppspelningstid med BT och ANC av: 

upp till 8 tim
	Frekvensåtergivning: 10 Hz–20 kHz
	Impedans: 16 ohm
	Känslighet: 102 dB SPL vid 1 kHz/1 mW
	Max SPL: 99 dB
	Mikrofonens känslighet: -6 dBV vid 1 kHz/Pa
	Bluetooth-version: 5.1
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2 400–2 483,5 MHz
	Bluetooth-sändarens effekt: <9,5 dBm (EIRP)
	Bluetooth-sändarmodulering: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Maximal driftstemperatur: 45 °C

Funktioner och fördelar
Legendariskt JBL Pro-ljud
Din spellista för arbetsdagen låter ännu mer inspirerande med fylligt JBL Pro-ljud. Appen 
JBL My Headphones används för att anpassa ljudet efter dina önskemål eller förinställningar från 
STAGE+ skapat av världsledande DJ:ar.

Adaptiv brusreducering med Smart Ambient
Är du på ett kafé med mycket folk och försöker överrösta sorlet i lokalen? Aktivera brusreduceringen 
för att behålla fokus. Promenerar du i en livlig gatumiljö? Släpp in omgivande ljud för att inte 
äventyra säkerheten. Måste du ta ett snabbt samtal med kollegorna? Med TalkThru kan du lätt göra 
det med hörlurarna på.

Uppkoppling utan krångel
Dina JBL CLUB PRO+ TWS ansluter direkt till din mobil när du öppnar fodralet tack vare Dual 
Connect + Sync-tekniken. Du behöver inte heller komma ihåg vilken öronsnäcka du måste ta fram 
först, eftersom allt kan göras med vilken som helst, oavsett om du använder båda eller bara den ena.

Ännu bättre röstupptagning med perfekt stereoljud
Oroa dig inte för att ta emot ett samtal utomhus under en hektisk dag. Beamforming-tekniken med 
3 mikrofoner ger kristallklart samtalsljud som gör att du uppfattar allt samtidigt som oönskade 
bakgrundsljud elimineras.

Trådlös strömförsörjning för hela dagen
En 8-timmars laddning räcker hela arbetsdagen och med laddningsfodralet (24 tim) räcker den 
tre gånger längre. Om du behöver lite extra kraft ger bara 10 minuter i laddningsfodralet en extra 
timmes användning. Det eleganta och ergonomiska laddningsfodralet kan användas med både 
trådlös Qi-laddning och typ-C-kontakter.

Tryck för att prata
Tryck bara på JBL-symbolen för att tala till Google eller aktivera Amazon Alexa. Tre känsliga 
mikrofoner betyder att din digitala assistent inte har några problem med att höra och förstå dig.

Komfort som märks och en passform du kan anpassa
Utförandet i en enhet hämtar inspiration från professionella in-ear-monitorer och sitter bekvämt hela 
dagen. Första gången du använder dina hörlurar går den nedladdade JBL-appen igenom en enkel 
täthetskontroll (Seal Check) så att du får bästa möjliga passform med de tre olika storlekarna på 
örontoppar som ingår.

My JBL Headphones
Få ännu mer kontroll och anpassning av din musikupplevelse 
med den här kostnadsfria appen.
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