
TOUR Pro+
True Wireless brusreducerande in-ear-hörlurar

Funktioner
 Adaptiv brusreducering med 

Smart Ambient
 JBL Pro-ljud
 Upp till 32 timmars uppspelning, trådlöst
 Tydlig röst tack vare tre mikrofoner
 Öka din produktivitet
 Dual Connect + Sync med Fast Pair
 Handsfree med röstkommando
 Anpassa hörlurarna efter dina önskemål 

med den kostnadsfria appen My JBL 
Headphones

Styr din omgivning, öka produktiviteten.
Ha en underbar dag med JBL Tour Pro+ TWS som drivs av JBL Pro Sound. Med 32 timmars 

speltid, trådlös laddning och en kompatibel app för ultimat anpassning ger dessa snygga in-

ear-hörlurar inspiration och engagemang, med adaptiv brusreducering och Smart Ambient för 

reglering av ljudet från omgivningen. I samma ögonblick som du öppnar fodralet hittar du smarta 

funktioner, skapade för att du ska kunna jobba effektivare med oöverträffad komfort. De tre 

mikrofonerna garanterar hög samtalskvalitet även i bullriga och blåsiga miljöer. Du är redo att ta 

dig an nya arbetsuppgifter eller att kasta loss, vart dina äventyr än leder dig.



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

Detta finns i lådan:
1 par JBL Tour Pro+ TWS hörlurar
1 USB typ C-laddkabel
1 laddfodral
5 storlekar på örontoppar 
2 storlekar på stabiliserare
1 garantisedel, varningsmeddelande
1 produktsnabbguide, 1 Google Assistent-
installationsguide, 1 Amazon Alexa-
installationsguide, säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 6,8 mm dynamiskt
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Hörlurar: 7,5 g/st. (15 g tillsammans)
	Laddfodral: 56,8 g
	Batterityp för headset: Knappcellsbatteri 

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

(510 mAh, 3,7 V)
	Laddningstid med USB-C: 2 tim från helt 

urladdat
	Laddningstid med trådlös laddning: 

4 tim från helt urladdat
	Speltid med Bluetooth på och ANC av: 8 tim
	Speltid med Bluetooth på och ANC på: 6 tim
	Frekvensåtergivning: 10–20 000 Hz
	Impedans: 16 ohm
	Känslighet: 100 dB SPL vid 1 kHz
	Max SPL: 96 dB
	Mikrofonens känslighet: -30 dBV/Pa vid 

1 kHz
	Bluetooth-version: 5
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3 

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

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-sändarens effekt: <12 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering: 

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

Funktioner och fördelar
Adaptiv brusreducering med Smart Ambient
Med hjälp av inre och yttre mikrofoner minimerar JBL:s adaptiva brusreducering alla störningar 
och maximerar samtidigt ljudkvaliteten i ditt livs ljudspår. Med Smart Ambient Technology uppfattar 
du världen omkring dig och kan höra vänner och kollegor tydligt med en knapptryckning eller via 
JBL-appen.

JBL Pro-ljud
Från fyllig, kraftfull bas till kittlande diskant kommer du alltid att uppleva ett perfekt ljud med de 
dynamiska 6,8 mm-elementen i JBL Tour Pro+ TWS med JBL Pro Sound.

Upp till 32 timmars uppspelning, trådlöst
Var uppkopplad hela dagen med upp till 32 timmars batteritid, Qi-kompatibel trådlös laddning och 
tre extraladdningar i fodralet. Och skulle du ändå bli utan musik så småningom så kan du snabbt 
ladda en timmes speltid på några minuter.

Tydlig röst tack vare tre mikrofoner
Bullrig miljö? Inga problem! JBL Tour Pro+ TWS garanterar perfekt röstskärpa under samtal, med 
en uppsättning av två yttre strålriktade mikrofoner och en tredje för att minska vind och andra 
distraktioner.

Öka din produktivitet
Skapa en perfekt ljudvärld där du kan fokusera helt på dina uppgifter. Behöver du en tyst plats? 
SilentNow har koll på dig. Hörlurarna stängs av automatiskt efter en tid som du själv väljer med 
Auto Off. Beställ väckning med My Alarm, finjustera ljudet med Smart Audio & Video och pausa 
dina hörlurar automatiskt när du tar av dem. Alla dessa funktioner styrs från appen 
My JBL Headphones.

Dual Connect + Sync med Fast Pair
I samma ögonblick som du öppnar fodralet startar Dual Connect Bluetooth-synkroniseringen 
för en ultrastabil anslutning. Öronsnäckorna ansluts oberoende av varandra, och du kan tilldela 
funktioner till vänster eller höger öronsnäcka och ta emot samtal med någon av dem eller båda.

Handsfree med röstkommando
Håll kontakten med din digitala värld var du än befinner dig. Aktivera den röstassistent du föredrar 
med röstkommando. Du kan också styra hörlurarna med röstkommandon och Hey Google. 
Röstmeddelanden finns på flera språk.

Anpassa hörlurarna efter dina önskemål med den kostnadsfria appen 
My JBL Headphones
Anpassa ditt livs ljudspår med appen My JBL Headphones. Hämta den kostnadsfria 
appen för att ställa in anpassad EQ, slå på adaptiv brusreducering eller justera 
omgivningsljudet med Ambient Sound Control.
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