
TOUR ONE
Langattomat over-ear-kuulokkeet melunvaimennuksella

Ominaisuudet
 Aidosti mukautuva melunvaimennus
 JBL:n Pro-luokan ääni, Hi-Res-sertifioitu
 4 mikrofonin tekniikka takaa tarkat ja 

selkeät äänipuhelut
 Ambient Aware ja TalkThru
 Motivoidu ja tehosta keskittymistäsi
 Jopa 50 tuntia musiikin toistoa
 Hands-free-puheohjaus
 Ota kaikki irti kuulokkeistasi ilmaisella 

JBL-sovelluksella

Ympäristön hallintaa ja parempaa motivaatiota.
Hallitse ympäristöäsi ja paranna motivaatiotasi uskomattomalla JBL:n Pro–luokan äänellä. 

Erittäin suorituskykyisissä JBL Tour One -kuulokkeissa on älykäs, intuitiivinen käyttöliittymä ja 

tyylikäs muotoilu. Lisäksi aidosti mukautuva melunvaimennus poistaa häiriötekijät saumattomasti 

reaaliajassa, joten voit keskittyä työhösi tai uppoutua musiikkiin. Voit säätää ympäristön ääniä 

Smart Ambient -toiminnon avulla ja soittaa kristallinkirkkaita puheluita jopa meluisissa ja 

tuulisissa ympäristöissä yhdellä painikkeen painalluksella. Hi-Res Audio -sertifiointi, joka tukee 

jopa 40  kHz:n taajuuksia, takaa ihanteellisen kuuntelukokemuksen koko päiväksi huikealla  

50 tunnin toistoajalla. Ota kaikki irti JBL Tour One -ominaisuuksista ilmaisella sovelluksella.
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Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Tour One -kuulokkeet
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli 
1 x kantopussi
1 × audiokaapeli
1 x lentokonesovitin
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x tuotteen pikaopas / 1 x Google 
Assistant -asennusopas / 1 x Amazon Alexa 
-asennusopas / turvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
		Elementin koko: 40 mm:n / 1,57 tuuman 

dynaaminen elementti
	Virtalähde: 5 V 1 A
	Paino: 268 g / 0,59 paunaa
	Akkutyyppi: litiumioniakku (920 mAh / 3,7 V)
	Latausaika (USB-C): 2 tuntia
		Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja 

mukautuva melunvaimennus pois päältä:  
50 tuntia
		Musiikin toistoaika Bluetooth ja mukautuva 

melunvaimennus päällä: 25 tuntia
	Taajuusvaste (passiivinen): 10 Hz – 40 kHz
	Taajuusvaste (aktiivinen): 10 Hz – 22 kHz
	Impedanssi: 32 ohmia
	Herkkyys: 95 dB SPL 1 kHz:ssä
	Äänenpaineen enimmäistaso: 95 dB
	Mikrofonin herkkyys: -35 dBV/Pa 1 kHz:ssä
	Bluetooth-versio: 5
		Bluetooth-profiilin versio: HFP V1.7,   

A2DP V1.3, AVRCP V1.6
		Bluetooth-lähettimen taajuusalue:  

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-lähettimen teho: < 8 dBm EIRP
		Bluetooth-lähettimen modulaatio:  

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

Ominaisuudet ja hyödyt 
Aidosti mukautuva melunvaimennus
Onko sinun vaikeaa löytää ”omaa” tilaasi? Luo ihanteellinen ympäristö JBL Tour One -kuulokkeiden 
aidosti mukautuvalla melunvaimennustekniikalla. Uppoudu musiikkiin, estä ei-toivotut äänet ja 
keskity tavoitteisiisi. Jos haluat lähteä kävelylle, melunvaimennustaso mukautuu ympäristön 
muutoksiin reaaliajassa.

JBL:n Pro-luokan ääni, Hi-Res-sertifioitu
40 mm:n dynaamisten elementtien ansiosta musiikkisi kuulostaa aina upealta täyteläisestä, iskevästä 
bassosta jännitystä luoviin ylä-ääniin asti. JBL Tour One -kuulokkeilla on Hi-Res Audio -sertifiointi, ja 
ne tukevat jopa 40 kHz:n taajuuksia. Näin musiikkisi kuulostaa aina mahdollisimman hyvältä.

4 mikrofonin tekniikka takaa tarkat ja selkeät äänipuhelut
Paranna ääntäsi ja poista melu. JBL Tour One -kuulokkeiden kuulokekuppien neljä mikrofonia 
varmistavat puheluiden erinomaisen laadun. Kaksi mukautuvaa keilamikrofonia varmistavat 
selkeän ja tarkan äänentoiston. Akustinen kaiunpoistotekniikka vaimentaa kaiut ja melun. Nauti 
henkilökohtaisesta keskustelusta jokaisessa kokouksessa ja puhelussa.

Ambient Aware ja TalkThru
Voit aistia ympäröivän maailman äänet ja nauttia musiikistasi samaan aikaan Smart Ambient 
-teknologian ansiosta. TalkThrun avulla voit myös jutella nopeasti ystävän tai kollegan kanssa ilman, 
että sinun tarvitsee kytkeä musiikkia pois päältä. Voit hallita näitä ominaisuuksia yhdellä painikkeen 
kosketuksella ja hienosäätää niitä sovelluksen avulla.

Motivoidu ja tehosta keskittymistäsi
JBL Tour Onen avulla voit luoda ihanteellisen maailman, jossa voit keskittyä asioihin täydellisesti. 
Tarvitsetko hiljaista tilaa? SilentNow-toiminnon avulla voit luoda hiljaisen kuplan, kun NC 
(melunvaimennus) on aktiivisena mutta musiikki on pois päältä. Tämä auttaa myös säästämään 
akkuaikaa, kuten myös automaattinen poiskytkentä, joka sammuttaa kuulokkeet asettamasi ajan 
kuluttua. Tai helpota heräämistä My Alarm -toiminnolla, hienosäädä ääntä Smart Audio & Videolla 
ja keskeytä toisto automaattisesti ottamalla kuulokkeet pois päästä. Kaikkia näitä ominaisuuksia 
ohjataan My JBL Headphones -sovelluksella. 

Jopa 50 tuntia musiikin toistoa
JBL Tour One -kuulokkeet pitävät sinut yhteyksissä koko päivän, sillä niissä on 25 tunnin toistoaika 
melunvaimennustekniikan ollessa aktivoituna ja huikea 50 tunnin toistoaika pelkässä Bluetooth-käytössä.

Hands-free-puheohjaus
Aktivoi puheavustajasi yhdellä napautuksella tai hotword-sanalla, jotta pääset helposti 
käsiksi digitaaliseen maailmaasi. Tarkka äänipuheluteknologia varmistaa, että komennot ovat 
kristallinkirkkaita. Äänikehotteet ovat käytettävissä useilla kielillä.

Ota kaikki irti kuulokkeistasi ilmaisella JBL-sovelluksella
My JBL Headphones -sovellus räätälöi elämäsi ääniraidan: aseta mukautettu  
taajuuskorjain, kytke mukautuva melunvaimennus päälle tai säädä ympäristön  
ääniohjauksen asetuksia. Lataa sovellus maksutta sovelluskaupastasi.

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. JBL on HARMAN International 
Industries Incorporated -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Bluetooth®-
sana ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. HARMAN International Industries 
Incorporated käyttää tuotemerkkejä käyttöluvan mukaisesti. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden 
omistajille. Toimintoja, teknisiä ominaisuuksia ja ulkomuotoa voidaan muuttaa ilmoituksetta.

TOUR ONE
Langattomat over-ear-kuulokkeet melunvaimennuksella


