
Smart en volledig draadloos voor een naadloze 
geluidservaring.
Ga op in superieur, ruimtelijk geluid met de True Adaptive Noise Cancelling-
technologie van de JBL Tour Pro 2, die afleidingen buitensluit zodat je 
onderweg kunt genieten van je favoriete audio – of zelfs van stilte – dankzij 
de legendarische JBL Pro Sound. Met de unieke smart oplaadcase heb je 
direct toegang tot alle belangrijke functies van de oordopjes zonder de 
smartphone-app te gebruiken. Alle app-functies zijn toegankelijk via de 
smartcase, zelfs vanaf niet-smartphone-apparaten zoals laptops, pc’s, 
tv’s enz. Bedien de belangrijkste functies van de JBL Headphones-app 
zonder je telefoon te gebruiken door simpelweg het 1,45-inch-display van 
de oplaadcase aan te raken – voor een volledig naadloze ervaring. Ga met 
een enkele oplaadbeurt tot wel 40 uur op in ruimtelijke audio dankzij de 
innovatieve smart oplaadcase met Bluetooth. De 6-mic-technologie zorgt 
onder alle omstandigheden voor een superieure gesprekskwaliteit. Schakel 
de Personal Sound Amplification in om jouw stemvolume en dat van anderen 
te verhogen zonder je oordopjes uit te hoeven doen.

Functies
 � Smartcase voor een naadloze 

ervaring

 � True Adaptive Noise Cancelling met 
Smart Ambient

 � Perfecte gesprekken met zes 
microfoons en spraakbesturing

 � Smart Ambient-technologie

 � Legendarisch Pro-geluid

 � Geweldige JBL Spatial Sound

 � Personal Sound Amplification

 � Handsfree spraakgestuurde 
bediening

 � Fast Pair mogelijk met Google en 
Microsoft Swift Pair

 � Houd de regie met de JBL 
Headphones-app

 � Bluetooth 5.3 LE-audio (*)
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Technische specificaties

Algemene specificatie:

 � Drivergrootte: 10 mm / 0,394” 
dynamische driver

 � Voeding: 5 V, 1 A
 � Oortje: 6,1 g per stuk (12,2 g in totaal) / 

0,01345 lbs per stuk (0,0269 lbs in totaal)
 � Oplaadcase: 73 g / 0,1609 lbs
 � Batterijtype oordopje: Lithium-ion 

polymeer (70 mAh / 3,85 V)
 � Batterijtype oplaadcase: Lithium-ion 

polymeer (850 mAh / 3,8 V)
 � Oplaadtijd: 2 uur vanaf leeg
 � Afspeeltijd met BT aan en ANC uit: tot     

10 uur
 � Afspeeltijd met BT en ANC aan: tot 8 uur
 � Afspeeltijd met BT aan en ANC aan:         

tot 6 uur
 � Spreektijd met ANC uit: tot 6 uur
 � Spreektijd met ANC aan: tot 5,5 uur
 � Frequentie bereik: 20 Hz - 20 kHz
 � Impedantie: 16 ohm
 � Gevoeligheid: 100 dB SPL bij 1 kHz
 � Maximale SPL: 95 dB
 � Gevoeligheid microfoon: -38 dBV/Pa bij     

1 kHz
 � Bluetooth-versie: 5.3
 � Bluetooth-profielversie: A2DP V1.3.2, 

AVRCP V1.6.2, HFP V1.7.2
 � Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2,4 

GHz - 2,4835 GHz
 � Bluetooth zendvermogen:                        < 

15 dBm (EIRP)
 � Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, π/4-

DQPSK, 8-DPSK
 � Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Tour Pro 2-oordopjes
1 x oplaadcase
1 x USB type-C oplaadkabel
1 x 3 maten oordopjes 
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x beknopte handleiding/
veiligheidsinformatieblad (S/i)

Functies en eigenschappen 
Smartcase voor een naadloze ervaring
Regel de instellingen van de oordopjes, beheer oproepen en weergave, regel 
je geluidsinstellingen en batterijniveau en stel je alarm in zonder je telefoon 
te verwijderen – via het scherm van de oplaadcase. Geniet van een volledig 
naadloze ervaring zonder je telefoon of de JBL Headphones App te gebruiken 
dankzij de unieke smart oplaadcase van de JBL Tour Pro 2.
True Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient
Geniet van de soundtrack van je leven, waar je ook bent. True Adaptive Noise 
Cancelling-technologie gebruikt 4 ruisgevoelige microfoons om zich automatisch 
in realtime aan te passen aan je omgeving, minimaliseert afleidingen wanneer je 
je moet concentreren en optimaliseert de prestaties van de JBL Tour Pro 2 voor 
een superieure audio-ervaring – terwijl je de ANC-modusregeling aanpast met 
de JBL Headphones-app.
Perfecte gesprekken met zes microfoons en spraakbesturing
Dankzij het algoritme van de JBL Tour Pro 2-oordopjes kun je met 6 microfoons 
betere en heldere gesprekken voeren, zelfs in luidruchtige of winderige 
omgevingen – of roep de hulp in van je favoriete stemassistent. En met 
VoiceAware bepaal je zelf hoeveel er van je eigen stem te horen is, door de 
hoeveelheid microfooninput naar je oordopjes te regelen.
Smart Ambient-technologie
Blijf je bewust van je omgeving terwijl je van je muziek geniet dankzij Smart 
Ambient.  Bedien beide functies met een simpele druk op de knop en 
perfectioneer ze met de JBL Headphones-app.
Legendarisch Pro-geluid
Dankzij uitgebreid wereldwijd onderzoek en testen levert de superieure JBL-
geluidscurve nauwkeurige audio en minder vervorming van je favoriete muziek, 
ongeacht frequentie of volume, zelfs in luidruchtige omgevingen. Geniet van 
diepe bas dankzij de dynamische drivers van 10 mm, dankzij JBL Pro Sound. 
Geweldige JBL Spatial Sound
Geniet van JBL Spatial Sound en waan je in een theater, bij een concert of in de 
studio met je favoriete artiest. Dankzij deze gepatenteerde technologie komt 
het geluid vrijwel overal om je heen vandaan, ongeacht de bron of het apparaat 
waarvan je het afspeelt. 
Personal Sound Amplification
Schakel de Personal Sound Amplification-functie van de JBL Tour Pro 2 in om 
de L/R-balans aan te passen en het volume van gesprekken met +15-20 dB te 
verhogen.
Handsfree spraakgestuurde bediening
Blijf verbonden met je digitale wereld, waar je ook bent. Zeg gewoon “Hé Google” 
of “Alexa” om je favoriete stemassistent aan te spreken en bedien je oordopjes 
met spraakmeldingen in meerdere talen.
Fast Pair mogelijk met Google en Microsoft Swift Pair
Ontdek Bluetooth-accessoires in de buurt van je apparaat en maak vervolgens 
met één tik verbinding. Met Microsoft Swift Pair kun je je Bluetooth-apparaten 
naadloos koppelen aan je pc met Windows 10.
Houd de regie met de JBL Headphones-app
Personaliseer de soundtrack van je leven. Download de gratis JBL Headphones-
app om de EQ aan te passen, Adaptive Noise Cancelling in te schakelen, je 
instellingen voor omgevingsgeluidsregeling aan te passen, te bepalen wat het 
beste bij je past of om je oordopjes te vinden. Je kunt ook aanpassen hoe de 
oordopjes zich gedragen via de gebaaraanpassing, of de geluidsweergave 
aanpassen aan audio of video om het meeste uit je content te halen, je favoriete 
stemassistent kiezen en nog veel meer.
Bluetooth 5.3 LE-audio (*)
De JBL Tour Pro 2 is voorzien van Bluetooth 5.3 voor een stabielere en veiligere 
verbinding, zodat je alles uit je draadloze verbinding kunt halen. Met de nieuwste 
Bluetooth-technologie wordt je JBL Tour Pro 2 nagenoeg toekomstbestendig.
 
(*) Beschikbaar vanaf het voorjaar van 2023 via OTA-update
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