
Smart trådlös lösning möter sömlösa ljudupplevelser
True Adaptive-brusreduceringen i JBL Tour Pro 2 tar bort oväsen så att 
du kan njuta av din favoritmusik – eller bara höra tystnaden – allt med 
legendarisk och enastående JBL Pro-ljudkvalitet när du är på språng. 
Det unika smarta laddningsfodralet ger direkt åtkomst till alla viktiga 
funktioner på öronsnäckorna utan att behöva använda mobil-appen. Alla 
app-funktioner är tillgängliga via smartfodralet även från andra enheter 
än mobiltelefoner, till exempel bärbara datorer, datorer, TV-apparater 
osv. Styr viktiga funktioner i JBL Headphones-appen utan att använda 
telefonen. Du behöver bara peka på symbolerna på laddningsfodralets 1,45 
tum stora skärm. Låt dig omslutas av rumsligt ljud i upp till 40 timmar på en 
enda uppladdning tack vare det smarta laddningsfodralet med Bluetooth. 
Tekniken med sex mikrofoner garanterar en oöverträffad samtalskvalitet 
i alla förhållanden. Aktivera personlig ljudförstärkning för att höja din och 
andras röstvolym utan att behöva ta av dig öronsnäckorna.

Funktioner
 � Smart fodral med integrerade 

funktioner

 � True Adaptive-brusreducering med 
Smart Ambient

 � Perfekta samtal med sex mikrofoner 
och röststyrning

 � Smart Ambient

 � Legendariskt Pro Sound

 � Omslutande JBL Spatial Sound

 � Personlig ljudförstärkning

 � Handsfree-röststyrning

 � Snabb parkoppling med Google och 
Microsoft swift pair

 � Styr ljudet med JBL Headphones-
appen

 � Bluetooth 5.3 LE-ljud (*)
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Tekniska data

Allmänna specifikationer

 � Elementstorlek: 10 mm (0,394 tum) 
dynamiskt

 � Strömförsörjning: 5 V, 1 A
 � Öronsnäckor: 6,1 g/st (12,2 g 

tillsammans)
 � Laddningsfodral: 73 g
 � Batteri i öronsnäcka: Litiumjonpolymer 

(70 mAh/3,85 V)
 � Batteri i laddningsfodralet: 

Litiumjonpolymer (850 mAh/3,8 V)
 � Laddningstid: 2 tim med helt urladdat 

batteri
 � Musikuppspelningstid med BT på och 

ANC av: upp till 10 timmar
 � Musikuppspelningstid med BT på och 

ANC på: upp till 8 timmar
 � Musikuppspelningstid med BT på och 

True Adaptive ANC på: upp till 6 timmar
 � Samtalstid med ANC av: upp till 6 timmar
 � Samtalstid med ANC på: upp till 5,5 

timmar
 � Frekvensåtergivning: 20 Hz–20 kHz
 � Impedans: 16 ohm
 � Känslighet: 100 dB SPL vid 1 kHz
 � Max SPL: 95 dB
 � Mikrofonens känslighet: -38 dBV/Pa vid 

1 kHz
 � Bluetooth-version: 5.3
 � Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3.2, 

AVRCP V1.6.2, HFP V1.7.2
 � Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,4–2,4835 GHz
 � Bluetooth-sändarens effekt: <15 dBm 

(EIRP)
 � Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, π/4-

DQPSK, 8-DPSK
 � Maximal drifttemperatur: 45 °C

Förpackningens innehåll
1 par JBL Tour Pro 2-öronsnäckor
1 laddfodral
1 USB-C-laddkabel
3 par örontoppar i olika storlekar 
1 garantisedel/varning
1 snabbguide/säkerhetsblad

Funktioner och fördelar 
Smart fodral med integrerade funktioner
Styr öronsnäckornas inställningar, hantera samtal och uppspelning, kontrollera 
ljudinställningen och batterinivån och ställ in alarmet på laddningsfodralets 
skärm, utan att behöva ta fram telefonen. Njut av en helt sömlös upplevelse tack 
vare det unika och smarta laddningsfodralet till JBL Tour Pro 2 utan att använda 
telefonen eller JBL Headphones-appen.

True Adaptive-brusreducering med Smart Ambient
Njut av din egen spellista oavsett var du befinner dig i livet. True Adaptive-
brusreduceringstekniken använder automatiskt 4 brusavkänningsmikrofoner 
för att anpassa sig till din omgivning i realtid, vilket minimerar distraktioner 
när du behöver fokusera, vilket i sin tur optimerar JBL Tour Pro 2 och ger 
överlägsna ljudupplevelser – samtidigt som du justerar ANC-läget med JBL 
Headphones-appen.

Perfekta samtal med sex mikrofoner och röststyrning
Algoritmen för 6 mikrofoner med kristallklara samtal gör det möjligt för JBL 
Tour Pro 2 att ha bättre samtalskvalitet även i högljudda eller blåsiga miljöer 
eller få hjälp av din röstassistent. Med VoiceAware kan du välja hur mycket av 
din egen röst som ska höras genom att reglera hur mycket av mikrofonvolymen 
som leds tillbaka till öronsnäckorna.

Smart Ambient
Hör ljudet från omgivningen medan du njuter av din musik med Smart Ambient.  
Dessa funktioner regleras med enkla knapptryckningar och kan finjusteras i 
JBL Headphones-appen.

Legendariskt Pro Sound
Tack vare omfattande global forskning och tester levererar JBL:s ljudkurva 
exakt och realistiskt ljud med mindre förvrängning med all musik du älskar, 
oavsett frekvens eller volym och även i bullriga miljöer. Njut av djup bas från de 
10 mm stora dynamiska elementen, drivna av JBL Pro Sound. 

Omslutande JBL Spatial Sound
Låt dig omslutas av JBL-ljud med rumskänsla, precis som om du vore på bio, 
på konsert eller i studion tillsammans med din favoritartist. Tack vare denna 
patentskyddade teknik upplevs ljudet som om det kommer från alla håll, oavsett 
vilken ljudkälla eller apparat uppspelningen sker på. 

Personlig ljudförstärkning
Aktivera personlig ljudförstärkning på JBL Tour Pro 2 för att ställa in balans 
mellan vänster och höger eller förstärka samtalsvolymen med 15–20 dB.

Handsfree-röststyrning
Håll kontakten digitalt var du än befinner dig. Säg bara ”Hej Google” eller ”Alexa” 
för att använda din röstassistent och styra hörlurarna med röstuppmaningar 
på något av de språk som stöds.

Snabb parkoppling med Google och Microsoft swift pair
Upptäck Bluetooth-ljudkällor i närheten och anslut med bara en tryckning. Med 
Microsoft swift pair kan du sömlöst parkoppla dina Bluetooth-enheter med en 
PC som kör Windows 10 eller senare.

Styr ljudet med JBL Headphones-appen
Anpassa ditt eget soundtrack. Hämta den kostnadsfria JBL Headphones-appen 
för att ställa in anpassad EQ, aktivera adaptiv brusreducering eller justera 
omgivningsljudet, välj en perfekt passform eller hitta dina öronsnäckor. Du kan 
också anpassa öronsnäckornas funktion med rörelsekommandon eller justera 
ljudet för musik eller video för bästa möjliga utbyte av innehållet, välja önskad 
röstassistent och mycket annat.

Bluetooth 5.3 LE-ljud (*)
JBL Tour Pro 2 har Bluetooth 5.3 som ger stabil och säker anslutning, så att du 
kan njuta av trådlös strömning när den är som bäst. Med den senaste Bluetooth-
tekniken är dina JBL Tour Pro 2 i princip framtidssäkra. 
 
(*) Tillgängligt från våren 2023 via OTA-uppdatering
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