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Kaikki haluamasi äänet ilman taustamelua.
Sinä itse olet aina toiminnassa. Etkö toivo samaa kuulokkeiltasi? Musiikki tuo voimaa päivääsi, 

metrosta työpöydän ääreen ja salille. JBL CLUB PRO+ TWS -nappikuulokkeet antavat käyttöösi 

ylivoimaisen, aidosti langattoman suorituskyvyn. Liitä langattomasti riippumatta siitä, kumman 

kuulokkeen otat kotelosta ensin. Valitse, kuinka paljon ulkomaailmasta haluat kuulla, sen 

mukaan, missä olet ja mitä teet. Kun vastaat puheluun, voit puhua kolmella mikrofonilla ilman 

häiritseviä ääniä. Mukavuus koko päiväksi, vaivaton langaton lataus ilman kytkentöjä – ja tietysti 

legendaarinen JBL Pro -äänentoisto – ne vievät aidon langattomuuden seuraavalle tasolle.
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Pakkauksen sisältö:
JBL CLUB PRO+ TWS
3 paria erikokoisia korvasovitteita (S, M, L)
USB-C-latauskaapeli
Latauskotelo
1 takuu-/varoituskortti (W / !)
1 QSG-/turvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
	Malli: CLUB PRO+ TWS
	Elementin koko: 6,8 mm:n / 0,27”:n 

dynaaminen elementti
	Virtalähde: 5 V 1 A
	Kuulokeosa: 6,85 g/kpl (yhteensä 13,7 g) / 

0,015 lbs/kpl (yhteensä 0,03 lbs)
	Latauskotelo: 55,4 g/0,12 lbs
	Kuulokkeiden akun tyyppi: Litiumioni-

polymeeri (3,7 V; 55 mAh)
	Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioni-

polymeeri (3,7 V; 660 mAh)
	Latausaika (USB-C): 2 h tyhjästä täyteen
	Musiikin toistoaika Bluetooth ja aktiivinen 

melunvaimennus päällä: jopa 6 tuntia
	Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja 

aktiivinen melunvaimennus pois päältä: 
jopa 8 tuntia
	Taajuusvaste: 10 Hz – 20 kHz
	Impedanssi: 16 ohmia
	Herkkyys: 102 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
	Äänenpaineen enimmäistaso: 99 dB
	Mikrofonin herkkyys: -6 dBV @ 1 kHz/Pa
	Bluetooth-versio: 5.1
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 

2400–2483,5 MHz
	Bluetooth-lähettimen teho: < 9,5 dBm (EIRP)
	Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

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

Ominaisuudet ja hyödyt 
Legendaarinen JBL Pro -äänentoisto
Työpäiväsi soittolista kuulostaa tavallistakin inspiroivammalta, kun käytössä on täyteläinen, 
mukaansatempaava JBL Pro -äänentoisto. Käytä JBL My Headphones -sovellusta äänentoiston 
muokkaamiseen mieleiseksesi tai valitse esiasetukset maailman parhaiden DJ:den luomasta 
STAGE+-toiminnosta.

Mukautuva melunvaimennus ja Smart Ambient -tekniikka
Istutko täydessä kahvilassa ja yrität peittää viereisestä pöydästä kuuluvaa äänekästä keskustelua? 
Ota käyttöön melunvaimennus ja pysy keskittyneenä. Käveletkö vilkkaalla kadulla? Anna ympäristön 
äänten kuulua, niin voit kävellä turvallisesti. Haluatko jutella pikaisesti kollegoidesi kanssa? TalkThrun 
avulla se onnistuu helposti ottamatta kuulokkeita päästä.

Liitännät ilman hankaluuksia
JBL CLUB PRO+ TWS -kuulokkeesi yhdistyvät Dual Connect + Sync -teknologian avulla laitteeseesi 
saumattomasti heti, kun käännät kotelon auki. Ei myöskään tarvitse muistaa, mihin tarttua ensin, 
koska voit tehdä kaiken kummalla napilla tahansa, käyttäen joko molempia tai vain yhtä.

Entistäkin selkeämpi ääni täydellisellä stereoäänellä
Älä pelkää puheluun vastaamista ulkosalla tuulisena päivänä. Kolmen keilamikrofonin teknologia 
mahdollistaa kristallinkirkkaat puhelut, joissa kuuluvat kaikki haluamasi äänet ilman häiritsevää 
taustamelua.

Langatonta kuunteluenergiaa koko päiväksi
Yhdellä latauksella saat 8 tuntia kuunteluaikaa ja kotelon antama lisäkapasiteetti on jopa 
kolminkertainen (24 tuntia). Jos tarvitset pientä lisäystä, vain 10 minuuttia latauskotelossa antaa 
tunnin lisää käyttöaikaa. Tyylikäs, ergonominen latauskotelo tukee sekä täysin langatonta Qi-latausta 
että C-tyypin liittimiä.

Napauta ja puhu
Napauttamalla ikonista JBL-logoa voit joko puhua Googlelle tai aktivoida Amazon Alexan. Kolmen 
herkän mikrofonin ansiosta digitaalinen avustajasi kuulee ja ymmärtää puheesi vaivatta.

Mukavuutta, jonka voit tuntea, istuvuutta, jonka voit tarkistaa
Ammattikäyttöön tarkoitettujen nappimonitorien inspiroima yhtenäinen muotoilu antaa 
mukavuutta koko päiväksi. Ensimmäisellä käyttökerralla lataamasi JBL-sovellus opastaa helpossa 
tiiviystarkistuksessa ja varmistaa, että saat käyttöösi parhaan istuvuuden mukana tulevilla kolmen 
kokoisilla korvasovitteilla.

My JBL Headphones
Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin 
paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.
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