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Bare lyden du vil ha, ikke noe annet.
Du er alltid på. Da bør vel hodetelefonene også være det? Fra t-banen til pulten til treningssenteret, 

musikk gjør dagen bedre. JBL CLUB PRO+ TWS-ørepropper leverer det ultimate innen helt 

trådløse prestasjoner. Sømløs tilkobling, uansett hvilken ørepropp du finner først. Se selv hvor 

mye du vil ta inn av verdenen utenfor i henhold til hvor du er og hva du holder på med. Når du 

besvarer en telefon, har du tre mikrofoner som lar deg snakke uten distraherende bråk. Komfort 

hele dagen, i tillegg til lettvint trådløs lading uten å plugge inn – og, naturligvis, den legendariske 

JBL Pro Sound – bringer den helt trådløse lyden til neste nivå.

CLUB PRO+
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Hva inneholder boksen?
JBL CLUB PRO+ TWS
Øreplugger i 3 størrelser (S, M, L)
Type-C USB-ladekabel
Ladeetui
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (S/i)

Tekniske spesifikasjoner
	Modell: CLUB PRO+ TWS
	Driverstørrelse: 6,8 mm / 0,27 tommer 

dynamisk driver
	Strømforsyning: 5 V 1 A
	Ørepropp: 6,85 g per enhet (13,7 g 

kombinert)/0,015 lbs per enhet (0,03 lbs 
kombinert)
	Ladeetui: 55,4 g/0,12 lbs
	Ørepluggenes batteritype: Litium-ion-polymer 

(3,7 V, 55 mAH)
	Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-polymer 

(3,7 V, 660 mAH)
	Ladetid (USB-C): to timer fra tomt batteri
	Musikkavspillingstid med BT på og ANC på: 

opptil seks timer
	Musikkavspilling med BT på og ANC av: opptil 

åtte timer
	Frekvensrespons: 10 Hz – 20 kHz
	 Impedans: 16 Ohm
	Følsomhet: 102 dB SPL à 1 kHz/1 mW
	Maksimum SPL: 99 dB
	Mikrofonens følsomhet: -6 dBV à 1 kHz/Pa
	Bluetooth-versjon: 5.1
	Bluetooth-profilversjon: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 

HFP V1.7
	Bluetooth-senderens frekvensområde: 

2400–2483.5 MHz
	Bluetooth-senderens effekt: < 9,5 dBm (EIRP)
	Bluetooth-senderens modulasjon: 

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

Funksjoner og fordeler 
Legendarisk JBL Pro Audio-lyd
Spillelisten til jobb lyder enda mer inspirerende med helt omsluttende JBL Pro Sound. Bruk JBLs 
My Headphones-appen til å tilpasse lyden slik du vil ha den, eller velg forhåndsinnstillinger laget av 
verdens største DJ-er for STAGE+.

Adaptiv støydemping med Smart Ambient
Sitter du på en travel kafe og prøver å drukne lyden av den høylytte samtalen på bordet ved siden 
av? Aktiver teknologien for støydemping for å bevare fokuset. Går du gatelangs på et travelt sted? 
Slipp inn surroundlyden og gå trygt videre. Trenger du en rask prat med kollegaer? TalkThru gjør det 
enkelt å holde hodetelefonene på.

Tilkobling med null stress
JBL CLUB PRO+ TWS parer seg sømløst til enheten så snart du åpner etuiet, takket være Dual 
Connect + Sync-teknologien. Og ingen grunn til å gå og huske på hvilken du må gripe etter først. 
Det er fordi du kan gjøre alt mulig med begge øreproppene, om du bruker begge eller bare én av 
dem.

Enda klarere stemme med perfekt stereolyd
Det er null stress å ta en telefon ute mens vinden uler. Romlig filtrering gjennom tre mikrofoner 
leverer krystallklare telefonsamtaler med all den lyden du vil ha, og fjerner uønsket bakgrunnsstøy.

Trådløs kraft hele dagen
De varer hele arbeidsdagen med lading i åtte timer og tre ganger mer fra etuiet (24 timer). Hvis du 
trenger ekstra spilletid, tar det bare ti minutter i ladeetuiet for å få enda en times bruk. Det raffinerte 
ergonomiske ladeetuiet støtter både helt trådløs Qi-lading og tilkoblinger av type C.

Trykk for å snakke
Bare ta en kjapp berøring av logoen til JBL for å snakke med Google eller aktivere Amazon Alexa. Tre 
sensitive mikrofoner betyr at den digitale assistenten ikke har noen problemer med å høre deg eller 
forstå deg.

Komfort du føler, passform du sjekker
Den helstøpte utformingen er inspirert av profesjonelle monitorer for øreplugger. Det gir komfort hele 
dagen. JBL-appen du har lastet ned vil veilede deg gjennom en enkel Seal Check første gangen du 
bruker den, slik at du får den beste passformen fra de vedlagte ørepluggene i tre størrelser.

My JBL Headphones
Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.
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