CLUB950NC

Fone over-ear sem fios com cancelamento de ruído

Fones de alto desempenho, inspirados em equipamentos
profissionais.
Sinta-se ao lado de um palco. Inspirado por profissionais da música e com a legendária
sonoridade JBL Pro Sound e áudio Hi-Res, os fones JBL CLUB 950NC são arrojados e
envolventes. São 55 horas de autonomia com Bluetooth, graças ao cancelamento adaptativo
de ruído, conchas confortáveis e design portátil com conchas dobráveis. A EQ ajustável e
o boost de graves com um toque farão com que cada nota soe cristalina, criando um som
só para você.

Características
Deixe a música envolver você
Cancelamento adaptativo de ruído
Um som que se adapta a você
Alta potência. Alto impacto
Google Assistente e Amazon Alexa
pré-instalados
Sinta-se numa cabine de DJ
55 horas de áudio
Tecnologia Dual-Mic: Chamadas
perfeitas
Diversão o dia inteiro
Um som só para você
Feito para viajar

CLUB950NC

Fone over-ear sem fios com cancelamento de ruído

Características e benefícios
Deixe a música envolver você
Com os fones JBL CLUB 950NC, o palco vem até você. O legendário som JBL Pro Sound e o áudio
Hi-Res realçam todos os detalhes e proporcionam o máximo de clareza, criando uma excelente
experiência acústica.

Cancelamento adaptativo de ruído
Se você quiser andar com tranquilidade ou estudar sem distrações, isso não é problema. Basta pressionar o
botão Smart Ambient por alguns segundos para deixar a música envolver você.

Um som que se adapta a você
Para ficar ligado no que está acontecendo ao seu redor, basta pressionar o botão Smart Ambient para
ativar a tecnologia Ambient Aware sem interromper a música. Se quiser conversar com as pessoas ao
seu redor sem retirar os fones, a tecnologia TalkThru diminui o volume e amplifica as vozes externas.

Alta potência. Alto impacto
Com 2,000 mW de potência de entrada, os fones não deixam a desejar quando você precisa. O driver
possui um solenoide e imã especialmente projetados para aumentar a resistência em caso de picos de
tensão. O boost de graves também está sempre à mão. É só tocar no botão na concha direita para ligar o
boost de graves, sem interrupção.

Google Assistente e Amazon Alexa pré-instalados
Com o JBL CLUB 950NC, você pode escolher o Google Assistente ou o Amazon Alexa O aplicativo My
JBL Headphones configura o assistente de voz. Basta tocar na concha esquerda para enviar textos,
escolher a música, conferir a previsão do tempo e muito mais.

Sinta-se numa cabine de DJ
O botão STAGE+ do aplicativo My JBL Headphones transporta você para uma cabine de DJ. Por meio
de parcerias, a JBL analisou o som dos estúdios aos melhores DJs do mundo, para você ouvir o mesmo
som que os profissionais.

55 horas de áudio
Com 55 horas de conectividade Bluetooth (ou 22 horas com cancelamento de ruído ativado), você pode
ouvir música o dia inteiro — e esticar até à noite — antes de precisar recarregar.

Tecnologia Dual-Mic: Chamadas perfeitas
O JBL CLUB 950NC vem com a tecnologia Dual-Mic, que cancela os ruídos do ambiente durante
chamadas para você poder ligar de onde quiser sem precisar ir encontrar um local sem ruído. Com
a conexão sem fio Bluetooth 5.0, o JBL CLUB 950NC permite atender a chamadas sem as mãos e
acompanha você aonde você for.

Diversão o dia inteiro
Os melhores fones são aqueles que você esquece que está usando. Os fones JBL CLUB 950NC possuem
conchas ovais acolchoadas, que se adaptam aos ouvidos proporcionando o máximo conforto. E mais o
design premium: materiais de alta qualidade, dobradiças metálicas e anel retentor.

Feito para viajar
Na sua próxima viagem, seja ela longa ou curta, leve seus fones com você. Com seu design dobrável,
os fones são fáceis de transportar, e o estojo rígido e compacto protege os fones sempre, seja em uma
bolsa ou até no bolso da calça.
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Conteúdo da caixa:
Cabo Aux com controle remoto e microfone
Cabo de energia USB tipo C
Estojo rígido
1 ×Termo de Garantia, Advertência e Manual /
Guia de Início Rápido do Google

Especificações técnicas:

Alto-falantes: Drivers dinâmicos de 40 mm
Resposta de frequência (modo passivo): 16 Hz a
40 kHz
Resposta de frequência (modo ativo): 16 Hz a
22 kHz
Sensibilidade: 91 dB NPS a 1 kHz / 1 mW
NPS máximo: 105 dB
Potência máxima de entrada (modo passivo):
2000 mW
Sensibilidade do microfone: -24 dBV a 1 kHz / Pa
Impedância: 32 Ohms
Potência de transmissão Bluetooth: <6 dBm
Modulação da transmissão Bluetooth: GFSK,
π/4 DQPSK e 8DPSK
Frequência Bluetooth: 2,402 a 2,480 GHz
Perfil e versão Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5
e HFP 1.6
Versão Bluetooth: 5.0
Tipo de bateria: Polímero e íon de lítio
(3,7 V / 730 mAh)
Fonte de alimentação: 5 V 1 A
Tempo de carregamento: <2 horas
Autonomia com BT ligado: 55 horas
Autonomia com BT e cancelamento de ruído
ligados: 22 horas
Autonomia com Aux e cancelamento de ruído
ligados: 30 horas
Peso: 372 g
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