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Kuulokkeet, joissa pro-inspiroitu ääni ja suorituskyky.
Vie itsesi eturiviin. Musiikkialan ammattilaisten innoittamat, tyylikkäät JBL CLUB 950NC 

-kuulokkeet, joissa on JBL Pro Sound-ääni ja korkean resoluution audio, saavat sinut 

unohtamaan maailman murheet. Ominaisuuksiin sisältyvät 55 tunnin Bluetooth-toistoaika, 

mukautuva vastamelutoiminto, korvan peittävät pehmustetut korvakupit sekä kokoon taitettava 

rakenne. Ääniprofiilin räätälöiminen ja sormen kosketuksella toimiva bassotehostus puolestaan 

varmistavat, että jokainen nuotti kuulostaa siltä, kuin se soitettaisiin juuri sinulle.
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Pakkauksen sisältö:
CLUB 950NC
Aux-in-kaapeli kaukosäätimellä ja mikrofonilla
C-tyypin USB-latauskaapeli
Matkakotelo
1 x takuu / varoitukset / pikaopas / 
käyttöturvallisuustiedote / Google QSR

Tekniset tiedot:
	Kuuloke-elementin koko: 40 mm dynaaminen 

elementti
	Taajuusvaste (passiivinen): 16 Hz–40 kHz
	Taajuusvaste (aktiivinen): 16 Hz–22 kHz
	Herkkyys: 91 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
	Maksimi SPL: 105 dB
	Maksimisyöttöteho (passiivinen): 2000 mW
	Mikrofonin herkkyys: -24 dBV @ 1 kHz / Pa
	Impedanssi: 32 ohmia
	Bluetooth-lähettimen teho: <6 dbm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-taajuusalue: 2,402 GHz–2,480 GHz
	Bluetooth-profiiliversio: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, 

HFP 1.6
	Bluetooth-versio: V5.0
	Akkutyyppi: Litium-Ionipolymeeriakku  

(3,7 V / 730 mAh)
	Virtalähde: 5 V 1 A
	Latausaika: < 2 h
	Musiikin toistoaika BT päällä: 55 h
	Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä: 22 h
	Musiikin toistoaika, kun Aux-in ja ANC ovat 

päällä: 30 h
	Paino: 372 g

Ominaisuudet ja hyödyt 
Uppoudu musiikkiisi
Laita JBL CLUB 950NC -kuulokkeet korvillesi ja tuo lava luoksesi. Legendaarinen JBL Pro Sound 
-ääni ja Hi-Res-audio tarjoavat sinulle laajan valikoiman yksityiskohtia ja selkeyttä ainutlaatuiseen 
kuuntelukokemukseen.

Mukautuva vastamelutoiminto
Kaipaatko rauhallista työmatkaa? Häiriötöntä opiskelua? Me hoidamme asian. Unohda ympäröivä 
maailma ja uppoudu suosikkimusiikkiisi. Pidät vain Smart Ambient -painiketta painettuna muutaman 
sekunnin ajan ja pääset omaan rauhaasi.

Ääni, joka mukautuu tarpeisiisi
Haluatko olla tietoinen ympäristöstäsi? Smart Ambient -painikkeen lyhyt painallus aktivoi Ambient 
Aware -ominaisuuden keskeyttämättä musiikkiasi. Voit pikaisesti aloittaa keskustelun ympärilläsi 
olevien ihmisten kanssa poistamatta kuulokkeitasi; TalkThru puolestaan laskee musiikkitasoa ja 
vahvistaa ulkoisia ääniä.

Suuri teho, suuri vaikutus
2 000 mW:n tehonkeston ansiosta nämä kuulokkeet eivät petä sinua kriittisillä hetkillä — 
erikoissuunnitellulla elementtikelalla ja magneetilla on korkeampi resistanssi virtapiikkien varalle. 
Tarvitseeko basso tehostusta? Apu löytyy läheltä. Napauta bassovahvistinpainiketta suoraan 
korvakupistasi ja saat haluamasi soundin ilman, että sinulta jää iskuakaan kuulematta.

Saat apua Google Assistantilta ja Amazon Alexalta
Valitsitpa puheavustajaksi sitten Google Assistantin tai Amazon Alexan, JBL CLUB 950NC 
-kuulokkeesi hoitavat homman. Asennat vain puheavustajan My JBL Headphones -sovelluksella ja 
voit lähettää tekstiviestejä, toistaa suosikkimusiikkiasi, tarkistaa sään ja paljon muuta koskettamalla 
vasenta korvakuppia.

Koe äänityskoppielämys
Napauta STAGE + -painiketta My JBL Headphones -sovelluksessa ja tunnet olevasi DJ:n 
äänityskopissa. Eräät maailman parhaat DJ:t ja JBL ovat tehneet yhteistyötä saavuttaakseen 
äänitysstudiolaatuisen äänen, jota voit kuunnella kuten ammattilaiset.

55 tuntia ääntä
Koko yön kestävät kuuntelusessiot voivat helposti venyä seuraavaan aamuun, ei huolta — sinulla 
on 55 tuntia Bluetooth-yhteyttä (ja 22 tuntia, kun aktiivinen vastamelutoiminto (ANC) on käytössä) 
ennen kuin kuulokkeet on ladattava uudelleen.

Täydelliset puhelut Kaksoismikrofonitekniikalla
Ei enää tarvetta etsiä rauhallista ja hiljaista paikkaa soittaaksesi puhelun. JBL CLUB 950NC 
-sovelluksen kaksoismikrofonitekniikka poistaa ympäröivän melun puhelinkeskustelun aikana, joten 
voit soittaa puheluita missä tahansa. Nauti langattomasta musiikista, joka toimii saumattomasti 
Bluetooth 5.0:n avulla sekä selkeistä handsfree-puheluista – kaikki toimii, kun liikut tien päällä.

Käytössä koko päivän
Parhaat kuulokkeet ovat sellaiset, jotka unohtuvat päähän. JBL CLUB 950NC -kuulokkeiden 
pehmustetut ja soikeat korvakupit lepäävät mukavasti korvilla. Lisäksi niissä on tyylikäs muotoilu ja 
laadukkaat materiaalit, kuten metalliset nivelet ja korostuskehys.

Sopii mukaan matkalle
Ota kuulokkeet mukaan seuraavalle matkallesi, isolle tai pienelle. Pallonivelten ansiosta ne on 
helppo ottaa mukaan kaikkialle, ja niiden virtaviivainen matkakotelo pitää ne suojattuina laukussa tai 
taskussa.
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