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Ympäristön hallintaa ja parempaa motivaatiota.
Ota päivät haltuun JBL Pro Sound -äänentoiston sisältävillä JBL Tour Pro+ TWS -kuulokkeilla. 

Nämä virtaviivaiset nappikuulokkeet ylpeilevät langattomasti ladattavalla 32 tunnin akunkestolla, 

ja yhteensopiva sovellus varmistaa parhaan mahdollisen yksilöinnin. Kuulokkeiden mukautuva 

melunvaimennusteknologia sekä ympäröivien äänten hallinta Smart Ambient -toiminnolla 

pitävät käyttäjänsä inspiroituneena ja keskittyneenä. Kotelon avattuasi pääset välittömästi 

hyödyntämään älykkäitä ominaisuuksia, jotka lisäävät motivaatiotasi ja varmistavat uskomattoman 

käyttömukavuuden. Kolmen mikrofonin tekniikka takaa korkeatasoiset puhelut myös meluisissa 

tai tuulisissa ympäristöissä. Olet valmis tarttumaan tehtäviin tai vaihtamaan vapaalle kaikkialla, 

minne seikkailusi sinut vievät.
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Pakkauksen sisältö:
1 kpl JBL Tour Pro+ TWS -kuulokkeet
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 latauskotelo
1 x 5 paria erikokoisia korvasovitteita 
1 kpl kaksi erikokoista korvapidikettä
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 kpl tuotteen pikaopas / 1 kpl Google 
Assistant -asennusopas / 1 kpl Amazon Alexa 
-asennusopas / turvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 6,8 mm:n dynaaminen 

elementti
	Virtalähde: 5 V 1 A
	Kuulokeosa: 7,5 g/kuuloke (yhteensä 15 g)
	Latauskotelo: 56,8 g
	Kuulokkeiden akun tyyppi: nappiparisto – 

55 mAh / 3,7 V
	Latauskotelon akun tyyppi: litiumioniakku 

(510 mAh / 3,7 V)
	Latausaika (USB-C): 2 h tyhjästä täyteen
	Langaton latausaika: 4 tuntia tyhjästä täyteen
	Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja 

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

melunvaimennus päällä: 6 tuntia
	Taajuusvaste: 10 Hz – 20 kHz
	Impedanssi: 16 ohmia
	Herkkyys: 100 dB SPL 1 kHz:ssä
	Äänenpaineen enimmäistaso: 96 dB
	Mikrofonin herkkyys: -30 dBV/Pa 1 kHz:ssä
	Bluetooth-versio: 5
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3  

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

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-lähettimen teho: <12 dBm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio:  

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

Ominaisuudet ja hyödyt 
Mukautuva melunvaimennus ja Smart Ambient -tekniikka
JBL:n mukautuva melunvaimennustekniikka käyttää sisäisiä ja ulkoisia mikrofoneja häiriötekijöiden 
minimoimiseksi ja äänenlaadun maksimoimiseksi – sinun tarvitsee vain valita haluamasi 
taustamusiikki. Smart Ambient -tekniikalla voit aistia ympäröivän maailman tai kuulla ystäviesi ja 
työtovereidesi puheen selkeästi yhdellä painikkeen painalluksella tai JBL-sovelluksen kautta.

JBL:n Pro-luokan ääni
JBL Tour Pro+ TWS -kuulokkeiden dynaamisten 6,8 mm:n elementtien tehonlähteenä on  
JBL Pro Sound – näin äänentoisto on aina paras mahdollinen, oli kyse sitten täyteläisestä ja 
iskevästä bassosta tai jännitystä luovista ylä-äänistä.

Jopa 32 tuntia täydellistä musiikin toistoa, langattomasti
Jopa 32 tunnin akunkesto, Qi-yhteensopiva langaton lataus sekä kolme kotelon sisältämää 
varalatausta varmistavat yhteyden säilymisen koko päiväksi. Ja vaikka virta lopulta loppuisikin, 
pikalatauksella saa tunnin soittoajan muutamassa minuutissa.

Selkeä ääni kolmen mikrofonin tekniikalla
Meluisa ympäristö? Ei hätää! JBL Tour Pro+ TWS -kuulokkeet takaavat täydellisen äänen 
selkeyden puheluiden aikana kahdella ulommalla keilamikrofonilla sekä kolmannella tuulta ja muita 
häiriötekijöitä vähentävällä mikrofonilla.

Motivoidu ja tehosta keskittymistäsi
Luo ihanteellinen äänimaailma, jossa voit tuntea itsesi motivoituneeksi ja  keskittyä asioihin 
täydellisesti. Tarvitsetko hiljaista tilaa? SilentNow hoitaa homman. Automaattinen sammutus 
kytkee kuulokkeista virran pois päältä valitsemasi ajan kuluttua. Heräämiseen saat apua My Alarm 
-toiminnolla, Smart Audio & Video mahdollistaa äänen hienosäädön ja ottamalla kuulokkeet pois 
päästä voit keskeyttää toiston automaattisesti. Kaikkia näitä ominaisuuksia ohjataan My JBL 
Headphones -sovelluksella.

Dual Connect + synkronointi ja nopea liittäminen
Dual Connect aloittaa Bluetooth-synkronointiprosessin heti kotelon avautuessa – taaten näin erittäin 
vakaan yhteyden. Kummankin nappikuulokkeen yhteys luodaan itsenäisesti – näin toimintoja 
voidaan määrittää vasemman- tai oikeanpuoleiselle nappikuulokkeelle ja vastata puheluihin 
jommastakummasta tai molemmista.

Hands-free-puheohjaus
Voit pysyä yhteydessä digitaaliseen maailmaasi, minne tahansa menetkin. Haluttu puheavustaja 
aktivoidaan yksinkertaisesti omalla äänellä. Voit jopa ohjata kuulokkeitasi puhumalla Hey Google 
-toiminnolle. Äänikehotteet ovat käytettävissä useilla kielillä.

Mukautus ilmaisella My JBL Headphones -sovelluksella
My JBL Headphones -sovelluksella voit yksilöidä itsellesi täydellisen taustamusiikin.  
Lataamalla ilmaisen sovelluksen voit asettaa mukautetun taajuuskorjauksen, kytkeä  
mukautuvan melunvaimennuksen päälle tai säätää ympäristön äänten asetuksia.
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