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Hoor alleen het geluid dat je wilt horen.
Je bent altijd verbonden. Zou dat niet ook voor je koptelefoon moeten gelden? Van de metro 

naar je bureau en naar de sportschool: muziek geeft je de hele dag door energie. De JBL CLUB 

PRO+ TWS in-ear-koptelefoon levert optimale, volledig draadloze prestaties. Maak naadloos 

verbinding, ongeacht welk oordopje je als eerste uit de case haalt. Bepaal zelf hoeveel geluid 

van buitenaf je wilt horen, op basis van waar je bent en wat je aan het doen bent. Als je een 

telefoontje aanneemt, kun je dankzij drie microfoons zonder storend geluid praten. De hele dag 

door comfort, plus moeiteloos draadloos opladen en het legendarische JBL Pro-geluid. Breng 

volledig draadloos luisteren naar een hoger niveau.

CLUB PRO+
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Verpakkingsinhoud:
JBL CLUB PRO+ TWS
3 maten oordopjes (S, M, L)
Type-C USB-oplaadkabel
Oplaadcase
1 x garantie / waarschuwing (W / !)
1 x snelstartgids/veiligheidsinformatieblad (S / i)

Technische specificaties:
	Model: CLUB PRO+ TWS
	Drivergrootte: 6,8 mm/0,27”  

dynamische driver
	Voeding: 5 V 1 A
	Oorstuk: 6,85 g per stuk (13,7 g in totaal)/ 

0,015 lbs per stuk (0,03 lbs in totaal)
	Oplaadcase: 55,4 g/0,12 lbs
	Batterijtype hoofdtelefoon: Lithium-ion 

polymeer (3,7 V, 55 mAh)
	Batterijtype oplaadcase: Lithium-ion polymeer 

(3,7 V, 660 mAh)
	Oplaadtijd: (USB-C) 2 uur vanaf leeg
	Afspeeltijd met BT en ANC aan: tot 6 uur
	Afspeeltijd met BT aan en ANC uit: tot 8 uur
	Frequentiebereik: 10 Hz – 20 KHz
	Impedantie: 16 ohm
	Gevoeligheid: 102 dB SPL@ 1kHz 1mW
	Maximale SPL: 99 dB
	Gevoeligheid microfoon: -6 dBV@1kHz/Pa
	Bluetooth-versie: 5.1
	Bluetooth profielversie: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Frequentiebereik Bluetooth-zender: 

2400 - 2483,5 MHz
	Bluetooth zendervermogen: < 9,5 dBm (EIRP)
	Modulatie Bluetooth-zender: GFSK,   

π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Maximale gebruikstemperatuur: 45°C

Functies en eigenschappen
Legendarisch JBL Pro-geluid
Je afspeellijst voor tijdens het werken zorgt voor nog meer inspiratie dankzij optimaal, meeslepend 
JBL Pro-geluid. Gebruik de JBL My Headphones-app om het geluid aan te passen aan je wensen of 
kies voorinstellingen uit STAGE+, gecreëerd door ‘s werelds beste DJ’s.

Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient
In een overvolle koffiebar je afsluiten van het rumoer van de tafel naast je? Activeer de 
ruisonderdrukkingstechnologie en blijf gefocust. Aan de wandel in een drukke straat? Laat de 
omgevingsgeluiden juist toe en loop veilig verder. Een kort gesprek met je collega’s? TalkThru maakt 
het gemakkelijk om je koptelefoon op te houden.

Connectiviteit zonder gedoe
Je JBL CLUB PRO+ TWS koppelt naadloos met je apparaat zodra je de case openklapt, dankzij de 
Dual Connect + Sync-technologie. En je hoeft niet te onthouden welk oordopje je het eerst moet 
pakken, want je kunt met beide oordopjes alles doen, of je ze nu allebei gebruikt of slechts één.

Nog meer stemhelderheid in perfect stereogeluid
Sta je buiten te bellen terwijl het waait? Geen punt. De 3-mic bundelvormende technologie zorgt 
voor kristalheldere gesprekken, zonder storende achtergrondgeluiden.

Draadloze energie, de hele dag door
Luister je gehele werkdag door, wel 8 uur lang. En zelfs 3 keer zolang via de oplaadcase (24 uur). 
Extra energie nodig? 10 minuten in de oplaadcase is voldoende voor een uur extra afspeeltijd. De 
stijlvolle, goedgevormde oplaadcase ondersteunt zowel volledig draadloos Qi-opladen als Type-C-
aansluitingen.

Tik om te praten
Tik gewoon op het iconische JBL-logo om met Google te praten of Amazon Alexa te activeren. Drie 
extra gevoelige microfoons zorgen ervoor dat je digitale assistent je moeiteloos hoort of begrijpt.

Merkbaar comfort, voelbare pasvorm 
Het unibody-ontwerp, geïnspireerd op professionele in-ear monitoren, biedt de hele dag door 
comfort. De eerste keer dat je de oordopjes gebruikt, begeleidt de gedownloade JBL-app je door 
een eenvoudige Seal Check om er zeker van te zijn dat je de beste pasvorm krijgt van de drie 
verschillende formaten oordopjes.

My JBL Headphones
Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om je eigen 
luisterervaring te creëren met deze gratis app.
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