
Rocka loss utan att missa något.
Förgyll dagen med ett par JBL x Tomorrowland Edition-hörlurar på 
öronen om musiken är viktig i din värld. Hörlurarna JBL x Tomorrowland 
Edition är utrustade med kraftfulla 40 mm-element och levererar JBL:s 
signaturljud med pulser av förstärkt bas, så att varje spår på spellistan 
låter enastående. Och när musik är det enda som är viktigt kan du med 
hjälp av den adaptiva aktiva brusreduceringstekniken eliminera ljud 
från omgivningen så att inget stör upplevelsen. Ambient Aware håller dig 
säker när du är ute och går på vältrafikerade gator med hörlurarna på 
dig och TalkThru gör det enkelt för dig att prata utan att ta av dig dina 
JBL x Tomorrowland Edition-hörlurar. Behöver du lite hjälp med att klara 
av dagen?  Använd rösten eller tryck på öronkåpan för att få hjälp av 
röstassistenten du föredrar. Och om du ställer in Hey Google kan du styra 
dina JBL x Tomorrowland Edition genom att bara använda rösten. Ren magi! 
Hörlurarna är bekväma och lätta att bära tack vare det vadderade mjuka 
huvudbandet. Du kan njuta av strömmad musik i upp till 50 timmar med 
ANC-funktionen avstängd, perfekta stereosamtal och en bekväm, avtagbar 
kabel som gör det möjligt att fortsätta digga musik även när batteriet tar 
slut. När de inte används pausar JBL x Tomorrowland Edition automatiskt 
och fortsätter sedan spela när du plockar upp dem igen. Rocka loss utan att 
missa något med JBL x Tomorrowland Edition-hörlurar.
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Tekniska data
Allmänna specifikationer:

 Elementstorlek: 40 mm/1,6 tum dynamiskt 
 Strömförsörjning: 5 V, 1 A
 Vikt: 265 g
 Batterityp: Litiumjonpolymer (750 mAh, 

3,7 V)
 Laddningstid: <2 tim vid helt urladdat 

batteri
 Uppspelningstid (Bluetooth på och ANC av): 

Upp till 50 tim
 Uppspelningstid (Bluetooth och ANC på): 

Upp till 40 timmar
 Frekvensåtergivning: 16 Hz – 20 kHz
 Impedans: 32 ohm
 Känslighet: 97 dB SPL vid 1 kHz /1 mW
 Max SPL: 94 dB
 Mikrofonens känslighet: -19 dBV vid      

1 kHz/Pa
 Bluetooth-version: V5.0
 Bluetooth-profilversion: HFP V1.7, A2DP 

V1.3, AVRCP V1.6
 Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,4–2,4835 GHz
 Bluetooth-sändarens effekt: <10 dBm
 Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
 Högsta användningstemperatur: 45 °C

Detta finns i lådan
JBL x Tomorrowland Edition hörlurar
Ljudkabel
Laddningskabel av typ C
Väska
Garantisedel/varning 
Snabbguide/säkerhetsblad 
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Funktioner och fördelar 
JBL:s signaturljud
40 mm-element och en ljudsignatur som hörs på många av de mest kända 
arenorna i världen.

Välj att hålla bruset ute eller inte. Du bestämmer.
Håll oönskat brus borta och fokusera på musiken med adaptiv aktiv 
brusreducering. Ambient Aware-tekniken gör att du kan gå runt på gator 
med mycket trafik och ändå vara säker genom att förstärka ljud utifrån. 
TalkThru-funktionen sänker volymen och förstärker röster så att du enkelt 
kan prata med andra utan att ta av dig hörlurarna. 

Få hjälp genom att bara använda rösten.  
Använd rösten eller tryck på öronkåpan för att få hjälp av den röstassistent 
du vill använda.  Med Hey Google och röstkommando kan du aktivera 
funktionerna ANC och Ambient Aware, kontrollera batteristatus eller 
stänga av JBL x Tomorrowland Edition-hörlurarna. Med den helt nya JBL-
appen kan du enkelt välja vilken röstassistent du vill.

Handsfree-samtal med perfekt ljud
Håll kontakten med världen genom att enkelt hantera samtal med 
knapparna på öronkåpan. Mikrofontekniken ger utmärkt ljud för 
stereosamtal. Med VoiceAware kan du styra hur mycket av mikrofonljudet 
som hörs i hörlurarna och hur mycket du hör av din egen röst.

Upp till 50 timmars batteritid och snabbladdning
Rocka loss i upp till 50 timmar (eller i upp till 40 timmar med ANC och BT 
aktiverat)! Snabbladda sedan i 10 minuter och få 4 timmars underhållning 
till.  

Huvudbygel av bekvämt tyg och snygg bärväska
JBL x Tomorrowland Edition är extra bekväma eftersom de anpassar sig 
till ditt huvud med ett tygband och mjuka öronkuddar. Det mjuka fodralet 
skyddar och är en bra förvaring när du reser.

Automatisk uppspelning/paus
Musiken pausas när du tar av dig hörlurarna och börjar spela när du 
sätter på dig dem igen. Du behöver inte ens tänka på det.

Flerpunktsanslutning
Låter dig enkelt byta från en Bluetooth®-enhet till en annan. Du kan enkelt 
växla från en video på din surfplatta till ett samtal på mobiltelefonen, så att 
du aldrig missar ett samtal.

Google Fast Pair
Med Google Fast Pair ansluts dina JBL x Tomorrowland Edition-hörlurar 
till din Android-enhet omedelbart. Du kan också parkoppla flera enheter 
genom att bara trycka på enheternas skärmar.

My JBL Headphones-appen
Dina hörlurar ska anpassa sig efter dig, inte tvärtom. Hörlurarna JBL x 
Tomorrowland Edition har ett ljud och funktioner som enkelt kan anpassas 
med hjälp av den kostnadsfria appen My JBL Headphones. Ladda ner den 
för att enkelt ändra EQ-inställningarna, välja önskad röstassistent, ställa in 
din Smart Ambient-funktion och mer. 


