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Legendarne brzmiene JBL Pro Sound wprowadza najwyższą jakość 
wykonania do codziennego użytku.
Podłącz się i usłysz to, co słyszą najlepsi muzycy na świecie. Słuchawki JBL CLUB ONE 
z legendarnym brzmieniem JBL Pro Sound zanurzą Cię w Twojej playliście i pozwolą 
się na niej skupić dzięki funkcji adaptacyjnego tłumienia zakłóceń True Adaptive Noise 
Cancelling. Słuchawki czerpią z doświadczeń zawodowców, posiadają certyfikat wysokiej 
jakości i zapewniają dźwięk dopasowany do Twoich uszu dzięki personalizacji korektora 
oraz aplikacji My JBL Headphones. Wysoka jakość zastosowanych materiałów i najwyższej 
klasy wzornictwo, np. wytrzymałe metalowe zawiasy, skórzany pałąk i wygodne, wypełnione 
poduszką nauszniki sprawią, że nie zechcesz ich zdejmować. Słuchaj muzyki wszędzie, jak 
profesjonalista.

Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z funkcją adaptacyjnego tłumienia zakłóceń True Adaptive Noise 
Cancelling czerpiące z doświadczeń zawodowych muzyków
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Cechy i korzyści   

Profesjonalna jakość dźwięku
W taki sposób jeszcze nigdy nie słyszałeś swoich ulubionych piosenek. Dzięki dźwiękowi 
w wysokiej rozdzielczości, legendarnemu brzmieniu JBL Pro Sound i spersonalizowanemu 
pomarańczowemu przetwornikowi o średnicy 40 mm wykonanemu z grafenu uzyskasz szeroki 
zakres szczegółów i klarowności, które sprawią, że zabrzmi każda nuta.

Wycisz się
Przejdź z otaczającego Cię świata w świat Twojej muzyki. Słuchawki JBL CLUB ONE wyposażono 
w funkcję adaptacyjnego tłumienia zakłóceń True Adaptive Noise Cancelling, która w czasie 
rzeczywistym reaguje na otoczenie i jego zmiany, przystosowując się do Ciebie, kompensując 
utraty dźwięku spowodowane, między innymi, włosami, okularami i ruchami głowy. Natomiast 
funkcja SilentNow umożliwia utrzymanie adaptacyjnego tłumienia zakłóceń True Adaptive Noise 
Cancelling bez aktywacji muzyki Bluetooth, dzięki czemu pozostaniesz w strefie.

Mocne brzmienie tylko dla Ciebie
Śmiało, bądź wybredny. Słuchawki JBL CLUB ONE wyposażono w dwa wejścia liniowe, aby 
podłączyć je po każdej ze stron. Tak czy owak uzyskasz maksymalny sygnał wejściowy 3500 mW i 
odporność na przeciążenia.

Uzyskaj pomoc od Asystenta Google i Amazon Alexa
Wyślij wiadomość tekstową, podłącz się do ulubionej listy odtwarzania lub sprawdź, czy czeka Cię 
deszcz nie podnosząc telefonu. Wybierz Asystenta Google lub Amazon Alexa w aplikacji My JBL 
Headphones, a Twój asystent głosowy przejmie pałeczkę po stuknięciu w lewy nausznik.

Doskonałe połączenia dzięki technologii Dual-Mic
Koniec z poszukiwaniami spokojnego i cichego miejsca, aby odebrać połączenie. Technologia 
dual-mic zastosowana w słuchawkach JBL CLUB ONE wycisza dźwięki otoczenia, gdy rozmawiasz, 
dzięki czemu możesz dzwonić z dowolnego miejsca. Od bezprzewodowej muzyki, płynnie 
połączonej dzięki technologii Bluetooth 5.0, po połączenia niewymagające użycia rąk, słuchawki 
nadążają za Tobą w każdym miejscu.

Słuchaj jak Twoi ulubieni DJ-e
Dźwięk JBL CLUB pomogli stworzyć jedni z najlepszych DJ-ów na świecie. Wystarczy wybrać 
ulubionego DJ-a w funkcji STAGE+ w aplikacji My JBL Headphones. Słuchawki JBL CLUB ONE 
automatycznie skalibrują korektor DJ-a, abyś słyszał każdy beat dokładnie tak, jak wybrany muzyk.

Usłysz wszystko, co chcesz, dzięki funkcjom Ambient Aware i TalkThru
Bądź świadomym otoczenia nie wyłączając muzyki. Szybkie naciśnięcie przycisku Smart Ambient 
aktywuje funkcję Ambient Aware, wzmacniając dźwięki otoczenia i pozwalając Ci dalej słuchać 
Twojej listy odtwarzania. Natomiast tryb TalkThru obniża poziom głośności muzyki i wzmacnia 
głosy dookoła Ciebie, abyś mógł rozmawiać bez zdejmowania słuchawek.

Niech muzyka gra przez 45 godzin
Skup się na muzyce, nie na baterii. Ciesz się łącznością Bluetooth przez 45 godzin bez potrzeby 
ponownego ładowania, dzięki czemu możesz słuchać muzyki przez cały dzień i noc. I jeszcze raz.

Uczta dla Twoich uszu
Twoje uszy nie będą potrzebowały odpoczynku od słuchawek JBL CLUB ONE. Wypełnione 
poduszką, owalne nauszniki zapewnią Ci komfort piosenka po piosence, lista odtwarzania po liście 
odtwarzania. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, prezentują najwyższej klasy wzornictwo, 
między innymi wytrzymałe metalowe zawiasy, delikatną obudowę i skórzany pałąk.

Żądne przygód tak samo jak Ty
Już nigdy nie będziesz podróżować bez swoich ulubionych słuchawek. Słuchawki JBL CLUB 
ONE składają się w kulę, są wytrzymałe i mają w zestawie adapter do samolotu. Wrzuć je do 
ochronnego etui i w drogę – są gotowe na Twoje przygody.

Zawartość zestawu:
Club One 

Przewód sygnałowy z pilotem i mikrofonem

Zwinięty przewód sygnałowy

Kabel USB-C do ładowania

Twarde etui i adapter samolotowy

1 x gwarancja / Ostrzeżenie/ QSG/ Arkusz 
informacji o produkcie/ QSR aplikacji

Adapter 6,3 mm

Specyfikacje techniczne:
		Rozmiar przetwornika: dynamiczny 

przetwornik 40 mm

		Pasmo przenoszenia (pasywnie): 
10 Hz – 40 kHz

		Pasmo przenoszenia (aktywnie): 
20 Hz – 20 kHz

		Efektywność: 95 dB SPL@1 kHz / 1 mW

		Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 95 dB

		Maks. moc wejścia (pasywna): 3500 mW

		Czułość mikrofonu: -38 dBV@1 kHz/Pa

		Impedancja: 32 Ω

		Moc nadawania Bluetooth: <4 dbm

		Modulacja nadawania Bluetooth: 
GFSK, π/4 DQPSK/ 8DPSK

		Częstotliwość Bluetooth: 
2,402 GHz - 2,480 GH z

		Wersja profilu Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 
1.5, HFP 1.6

		Wersja Bluetooth: V5.0

		Akumulator: Akumulator litowo-jonowy 
(730 mAh/3,7 V)

		Zasilanie: 5 V 1,0 A

		Czas ładowania: < 2 godz.

		Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją 
Bluetooth: 45 godz.

		Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcję 
Bluetooth i ANC: 23 godz.

		Czas odtwarzania muzyki przewodowo z 
włączoną funkcją ANC: 25 godz.

		Masa: 378,5 g

Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z funkcją adaptacyjnego tłumienia zakłóceń True Adaptive Noise 
Cancelling czerpiące z doświadczeń zawodowych muzyków


