
Älykäs, aidosti langaton varuste, joka toistaa ääntä 
vaivattomasti.
JBL Tour One Pro 2:n mukautuva melunvaimennustekniikka vaimentaa 
häiriötekijät, joten voit kuunnella rauhassa suosikkisoittolistaasi tai vain 
nauttia hiljaisuudesta. Legendaarisen JBL Pro Soundin avulla voit nauttia 
immersiivisestä tilaäänestä myös liikkeellä ollessasi. Ainutlaatuisen älykkään 
latauskotelon avulla voit käyttää suoraan kaikkia nappikuulokkeiden 
tärkeimpiä ominaisuuksia ilman älypuhelinsovellusta. Kaikkia sovelluksen 
ominaisuuksia voidaan käyttää älykotelon kautta myös läppäreistä, 
tietokoneista, televisioista jne. Voit hallita JBL Headphones -sovelluksen 
tärkeimpiä ominaisuuksia ilman puhelintasi koskettamalla latauskotelon 
1,45 tuuman näyttöä. Innovatiivisen, Bluetooth-yhteensopivan ja 
älykkään latauskotelon ansiosta voit uppoutua jopa 40 tunnin ajaksi 
mukaansatempaavaan äänimaailmaan yhdellä latauksella. Kuuden 
mikrofonin tekniikka takaa puheluiden erinomaisen laadun kaikissa 
olosuhteissa. Ota käyttöön henkilökohtainen äänenvahvistus, joka lisää 
omaa ja muiden äänenvoimakkuutta ilman, että sinun tarvitsee riisua 
korvanappeja.

Ominaisuudet
 � Älykäs kotelo helpottaa käyttöä

 � Mukautuva melunvaimennus ja Smart 
Ambient -tekniikka

 � Täydelliset puhelut kuudella 
mikrofonilla ja puheohjauksella

 � Smart Ambient -tekniikka

 � Legendaarinen Pro Sound 
-äänentoisto

 � Mukaansatempaava JBL Spatial 
Sound -äänentoisto

 � Henkilökohtainen äänenvahvistus

 � Hands-free-puheohjaus

 � Googlen Fast Pair ja Microsoftin Swift 
Pair nopea pariliitos

 � Hallitse toimintoja JBL Headphones 
-sovelluksen avulla

 � Bluetooth 5.3 LE -ääni (*)
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Tekniset tiedot
Yleiset tekniset tiedot:

 � Elementin koko: 40 mm / 1,58 tuuman 

dynaaminen elementti

 � Virtalähde: 5 V 1,5 A

 � Paino: 272 g

 � Akun tyyppi: litiumioniakku (920 mAh / 

3,7 V)

 � Latausaika: 2 h tyhjästä täyteen

 � Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja 

aktiivinen melunvaimennus pois päältä: 

jopa 50 tuntia

 � Musiikin toistoaika Bluetooth ja aktiivinen 

melunvaimennus päällä: jopa 30 tuntia

 � Puheaika vastamelutoiminto pois päältä: 

jopa 30 tuntia

 � Puheaika vastamelutoiminto päällä: jopa 

21 tuntia

 � Taajuusvaste (passiivinen): 10 Hz – 40 kHz

 � Taajuusvaste (aktiivinen): 10 Hz – 22 kHz

 � Impedanssi: 32 ohmia

 � Herkkyys: äänenpaineen taso 117 dB 

1 kHz:ssä

 � Äänenpaineen enimmäistaso: 93 dB

 � Mikrofonin herkkyys: –38 dBV/Pa @ 

1 kHz

 � Bluetooth-versio: 5.3

 � Bluetooth-profiilin versio: A2DP 1.3.2, 

AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2

 � Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2 400 

MHz – 2 483,5 MHz

 � Bluetooth-lähettimen teho: <4 dBm

 � Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, 

π/4-DQPSK, 8DPSK

 � Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C

Pakkauksen sisältö
1 x JBL Tour Pro 2 -kuulokkeet
1 x latauskotelo
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 x 3 paria erikokoisia korvasovitteita 
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)

1 x QSG-/käyttöturvallisuustiedote (S / i)

Ominaisuudet ja hyödyt 
Älykäs kotelo helpottaa käyttöä
Hallitse nappikuulokkeiden asetuksia, puheluita ja toistoa, ääniasetuksia ja akun 
varaustasoa sekä aseta herätys latauskotelon näytöstä käsin ilman puhelinta. 
JBL Tour Pro 2:n älykkään latauskotelon ansiosta käyttö onnistuu vaivattomasti 
ilman puhelintasi tai JBL Headphones -sovellusta.
Mukautuva melunvaimennus ja Smart Ambient -tekniikka
Nauti elämäsi ääniraidasta missä ikinä liikutkin. Mukautuva 
melunvaimennusteknologia käyttää automaattisesti neljää 
meluntunnistusmikrofonia mukautuakseen ympäristöösi reaaliaikaisesti. 
Se auttaa keskittymistä minimoimalla häiriötekijät, optimoi JBL Tour Pro 2:n 
suorituskyvyn ja saa aikaan ylivoimaisen kuuntelukokemuksen. Kaikki tämä 
onnistuu säätämällä melunvaimennustilaa JBL Headphones -sovelluksella.
Täydelliset puhelut kuudella mikrofonilla ja puheohjauksella
JBL Tour Pro 2:n 6-mic crystal call -algoritmin ansiosta ääni kuuluu selkeästi 
puheluiden aikana. Voit keskustella selkeästi jopa meluisassa tai tuulisessa 
ympäristössä tai saada apua haluamaltasi puheavustajalta. VoiceAware-
ominaisuuden avulla voit säädellä mikrofonin sisääntulosta takaisin kuulokkeisiin 
ohjatun äänen osuutta, ja valita näin, missä määrin kuulet oman äänesi.
Smart Ambient -tekniikka
Voit aistia ympäröivän maailman äänet ja nauttia musiikistasi samaan aikaan 
Smart Ambient -teknologian ansiosta.  Voit hallita näitä ominaisuuksia yhdellä 
painikkeen kosketuksella ja hienosäätää niitä JBL Headphones -sovelluksen 
avulla.
Legendaarinen Pro Sound -äänentoisto
Maailmanlaajuisesti tutkittu ja testattu JBL-äänikäyrä tuottaa selkeää ääntä ja 
vähentää säröä, kun kuuntelet suosikkimusiikkiasi millä tahansa taajuudella 
ja äänenvoimakkuudella jopa meluisassa ympäristössä. Nauti JBL Pro Sound 
-äänentoiston syvästä bassoäänestä 10 mm:n dynaamisten elementtien ansiosta. 
Mukaansatempaava JBL Spatial Sound -äänentoisto
JBL Spatial Sound -äänentoiston ansiosta voit tuntea olevasi teatterissa, 
konsertissa tai studiossa suosikkiartistisi kanssa. Tämän patentoidun 
teknologian ansiosta ääni kuuluu kuin se tulisi kaikkialta ympäriltäsi, riippumatta 
lähteestä tai laitteesta. 
Henkilökohtainen äänenvahvistus
Ota käyttöön JBL Tour Pro 2:n henkilökohtainen äänenvahvistustoiminto 
säätääksesi vasemman ja oikean kuulokkeen välistä tasapainoa ja vahvistaaksesi 
keskustelujen äänenvoimakkuutta +15–20 desibelillä.
Hands-free-puheohjaus
Voit pysyä yhteydessä digitaaliseen maailmaasi missä tahansa. Sano vain 
”Hei Google” tai ”Alexa” ja puhu haluamasi puheavustajan kanssa sekä ohjaa 
kuulokkeitasi äänikehotteiden avulla useilla kielillä.
Googlen Fast Pair ja Microsoftin Swift Pair nopea pariliitos
Löydä Bluetooth-lisävarusteet lähellä laitettasi – yhdistä sitten yhdellä 
napautuksella. Microsoft Swift Pairin avulla voit helposti yhdistää Bluetooth-
laitteesi Windows 10 -tietokoneeseen.
Hallitse toimintoja JBL Headphones -sovelluksen avulla
Luo elämäsi ääniraita. Lataa ilmainen JBL Headphones -sovellus, niin voit 
mukauttaa taajuuskorjainta, kytkeä mukautuvan melunvaimennuksen päälle, 
säätää ympäristön äänenhallinta-asetuksia, tarkistaa parhaan sopivuuden 
tai löytää nappikuulokkeet. Voit myös yksilöidä kuulokkeiden käyttäytymisen 
eleohjauksella tai mukauttaa ääniulostulon audiolle tai videolle saadaksesi kaiken 
irti sisällöstäsi, valita haluamasi puheavustajan ja paljon muuta.
Bluetooth 5.3 LE -ääni (*)
JBL Tour Pro 2:ssa on vakaamman ja suojatumman yhteyden takaava Bluetooth 
5.3 – näin voit nauttia langattomasta suoratoistosta parhaimmillaan. JBL Tour 
Pro 2:ssa on käytetty viimeisintä Bluetooth-tekniikkaa – näin kuulokkeet ovat 
valmiit tulevaisuuteenkin. 
 
(*) Saatavilla keväästä 2023 alkaen OTA-päivityksen kautta
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