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Legendaarinen JBL Pro Sound -ääni, joka tuo ensiluokkaisen suorituskyvyn 
jokapäiväiseen arkeen.
Virittäydy ja kuule mitä maailman parhaimmat muusikot kuulevat. JBL CLUB ONE -kuulokkeet, 
joissa on legendaarinen JBL Pro Sound -ääni, saavat sinut uppoutumaan soittolistaasi 
ja pitävät sinut kiinni hetkessä aidosti mukautuvan vastamelutekniikan ansiosta. Nämä 
inspiroidut, Hi-Res-sertifioidut kuulokkeet tarjoavat korvillesi räätälöidyn audionautinnon 
kiitos EQ-mukautuksen ja My JBL Headphones App -sovelluksen. Korkealaatuiset materiaalit 
ja ensiluokkaiset muotoiluyksityiskohdat, kuten kestävät metalliset nivelosat, nahkainen 
panta ja mukavat, pehmustetut, korvakupit saavat sinut tuntemaan, ettet koskaan halua 
ottaa niitä pois korviltasi. Kuuntele kuten ammattilainen.

Langattomat, aidosti mukautuvat vastamelukuulokkeet, jotka ovat saaneet innoituksensa ammattimuusikoilta
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Ominaisuudet ja hyödyt
Pro-luokan ääni
Et ole koskaan ennen kuullut suosikkikappaleitasi näin. HD-tason audio, legendaarinen JBL Pro 
Sound -ääni ja kustomoitu 40 mm dynaaminen elementti tarjoavat laajan valikoiman yksityiskohtia 
ja selkeyttä, joka saa jokaisen nuotin erottumaan.

Unohda kaikki muu
Unohda ympäröivä maailma ja uppoudu musiikkiisi. JBL CLUB ONE -kuulokkeissa on aidosti 
mukautuva vastamelutekniikka, joka reagoi ympäristöön ja sen muutoksiin reaaliajassa ja 
optimoituu juuri sinua varten kompensoimalla äänivuodot, jotka johtuvat esimerkiksi hiuksista, 
silmälaseista ja pään liikkeistä. Ja SilentNow-ominaisuuden avulla vastamelutoiminto voidaan pitää 
käytössä aktivoimatta Bluetooth-musiikkia, joten voit unohtaa kaiken ympärilläsi.

Tehokas ääni, haluamallasi tavalla
Voit olla nirso. JBL CLUB ONE -kuulokkeissa on kaksi aux-tuloa, joten voit liittää kuulokkeet 
kummaltakin puolelta. Kummassakin tapauksessa pätee maksimaalinen 3 500 mW tehonkesto 
sekä suoja virtapiikeiltä.

Saat apua Google Assistantilta ja Amazon Alexalta
Lähetä tekstiviesti, aloita suosikkisoittolistasi tai selvitä, onko sadetta tulossa — koskematta 
puhelimeen. Valitse vain Google Assistant tai Amazon Alexa My JBL Headphones -sovelluksessa, ja 
puheavustaja laittaa asiat rullaamaan, kun kosketat vasenta korvakuppia.

Täydelliset puhelut Kaksoismikrofonitekniikalla
Ei enää tarvetta etsiä rauhallista ja hiljaista paikkaa soittaaksesi puhelun. JBL CLUB ONE 
-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.

Kuuntele kuten suosikki-DJ:si
Eräät maailman parhaat DJ:t ovat olleet mukana kehittämässä JBL CLUB -soundia. Valitse vain 
suosikki DJ:si STAGE + -toiminnon kautta My JBL Headphones -sovelluksessa. JBL CLUB ONE 
-kuulokkeet kalibroivat DJ:n EQ:n automaattisesti, joten kuulet jokaisen rytmin sointuineen aivan 
kuten muusikotkin.

Kuule tarkalleen mitä haluat Ambient Aware ja TalkThru -tekniikan avulla
Pysy tietoisena ympäristöstäsi samalla, kun nautit musiikista. Smart Ambient -painikkeen nopea 
painallus aktivoi Ambient Aware -toiminnon vahvistaaksesi ympäristön ääntä samalla, kun 
kuuntelet soittolistaasi. TalkThru-tila puolestaan laskee musiikin tasoa ja vahvistaa ympärilläsi 
olevia ääniä, joten voit jatkaa keskustelua poistamatta kuulokkeitasi.

Anna musiikin soida 45 tuntia
Keskity musiikkiin, älä akunkestoon. Voit nauttia 45 tunnin Bluetooth-yhteydestä ilman 
lataustarvetta, joten voit halutessasi kuunnella päivästä iltaan ja illasta aamuun.

Musiikkia korvillesi
Korvasi eivät kaipaa taukoa käyttäessäsi JBL CLUB ONE -kuulokkeita. Pehmustetut, soikeat 
korvakupit pitävät olosi mukavana kappaleesta toiseen ja soittolistasta toiseen. Kuulokkeissa 
yhdistyvät tyylikäs muotoilu ja laadukkaat materiaalit, kuten kestävät metalliset nivelet, 
korostuskehys ja nahkainen panta.

Yhtä seikkailunhaluiset kuin sinä
Älä enää lähde matkalle ilman suosikkikuulokkeitasi. Lujarakenteiset JBL CLUB ONE -kuulokkeet 
taittuvat kätevästi kokoon pallonivelien varassa ja niiden mukana toimitetaan lentokonesovitin. 
Sujauta ne suojakoteloon ja suuntaa liikkeelle — ne ovat valmiita kaikkeen mihin sinäkin.

Pakkauksen sisältö:
Club One 

Aux-in-kaapeli kaukosäätimellä ja mikrofonilla

Aux-in -spiraalikaapeli

C-tyypin USB-latauskaapeli

Matkakotelo ja lentokonesovitin

1 x takuu / varoitukset / pikaopas / 
käyttöturvallisuustiedote / sovelluksen QSR

6,3 mm sovitin

Tekniset tiedot:
		Kuuloke-elementin koko: 40 mm dynaaminen 

elementti

		Taajuusvaste (passiivinen): 10 Hz–40 kHz

		Taajuusvaste (aktiivinen): 20 Hz–20 kHz

		Herkkyys: 95 dB äänenpainetaso@1 kHz/ 
1 mW

		Maksimi SPL: 95 dB

		Maksimisyöttöteho (passiivinen): 3500 mW

		Mikrofonin herkkyys: -38 dBV@1 kHz / Pa

		Impedanssi: 32 ohmia

		Bluetooth-lähettimen teho: <4 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-IONIAKKU (730 mAh/3,7 V)

		Virtalähde: 5 V 1,0 A

		Latausaika: < 2 h

		Musiikin toistoaika BT päällä: 45 h

		Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä: 23 h

		Musiikin toistoaika, kun Aux-in ja ANC ovat 
päällä: 25 h

		Paino: 378,5 g
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