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A legendária sonoridade JBL Pro Sound, trazendo o padrão profissional 
para o dia-a-dia.
Basta ligar os fones para ouvir o mesmo som que os melhores músicos do mundo. Os 
fones JBL CLUB ONE produzem a legendária sonoridade JBL Pro Sound, para imersão 
total em sua playlist com o cancelamento de ruídos adaptativo. Os fones são inspirados 
por profissionais, possuem certificação Hi-Res e adaptam o som aos seus ouvidos graças 
ao EQ personalizado e ao aplicativo My JBL Headphones. Fabricados em materiais de alta 
qualidade e com detalhes diferenciados como dobradiças resistentes, arco de couro e 
conchas acolchoadas, os fones são tão confortáveis que você não vai querer tirá-los. Som 
profissional, para você levar aonde quiser.

Fones over-ear sem fio com cancelamento de ruído adaptativo, inspirados por músicos profissionais



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN 
International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word 
mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN 
International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their 
respective owners. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.

Características e benefícios

Som profissional
Você vai ouvir a música que ama de um jeito diferente. Com áudio Hi-Res, sonoridade padrão 
JBL Pro Sound e driver especiais de 40 mm de grafeno laranja, o som sai com total clareza e 
riqueza de detalhes, destacando cada nota.

Para você esquecer o mundo
Os fones JBL CLUB ONE possuem cancelamento de ruído adaptativo, que responde ao 
ambiente em tempo real e compensa as perdas acústicas causadas por fatores como cabelo, 
óculos e movimentos da cabeça. Assim, você pode ouvir apenas a música. Para ajudar você 
a se concentrar, o recurso SilentNow mantém o cancelamento de ruído adaptativo ligado 
mesmo quando não há sinal Bluetooth.

Um som potente, só para você
São inúmeras opções. Os fones JBL CLUB ONE possuem duas entradas Aux, uma de cada 
lado, que aceitam até 3.500 mW de potência e são resistentes a picos de tensão.

Google Assistente e Amazon Alexa pré-instalados
O aplicativo My JBL Headphones oferece acesso ao Google Assistente e Amazon Alexa, para 
você ditar mensagens de texto, escolher playlists ou perguntar se vai chover. Basta tocar na 
concha esquerda do fone para ativar um assistente.

Chamadas perfeitas com a tecnologia Dual-Mic
O JBL CLUB ONE vem com a tecnologia Dual-Mic, que cancela o ruído ambiente durante 
chamadas para você telefonar de onde quiser e não apenas de lugares silenciosos. Desde 
músicas sem fio perfeitamente conectadas graças ao Bluetooth 5.0, até chamadas com as 
mãos livres sem interrupção enquanto você se move.

Ouça o mesmo som que os melhores DJs
O som JBL CLUB foi criado em parceria com alguns dos melhores DJs do mundo. Basta usar 
a função STAGE+ do aplicativo My JBL Headphones para selecionar seu DJ favorito. Os fones 
JBL CLUB ONE selecionam automaticamente a EQ usada pelo DJ, para você ouvir exatamente 
o mesmo som que eles.

Escolha o que deseja ouvir com as tecnologias Ambient Aware e TalkThru
Fique atento sem precisar desligar a música. Basta pressionar o botão Smart Ambient para 
ativar a função Ambient Aware, que amplifica o som ambiente sem desligar a música. Outra 
opção é o modo TalkThru, que diminui o volume e amplifica as vozes ao seu redor, para você 
poder conversar sem tirar os fones.

45 horas seguidas de música
Desfrute a música, sem se preocupar com a bateria. São 45 horas de conectividade Bluetooth 
antes de precisar recarregar — para ouvir dia e noite e continuar no dia seguinte.

Uma cura para seus ouvidos
Com os fones JBL CLUB ONE, seus ouvidos não vão querer descansar. As conchas ovais 
acolchoadas são confortáveis, para você ouvir playlists sem parar. Fabricado com materiais 
de alta qualidade e design premium, o estilo está nos detalhes como dobradiças metálicas 
resistentes, anel retentor biselado e arco de couro.

Aventureiro, como você
Nunca mais viaje sem levar seus fones. Os fones JBL CLUB ONE são dobráveis para ocupar 
menos espaço, duráveis e vêm com adaptador de voo. É só colocar no estojo protetor e partir. 
Eles irão com você aonde for.

Conteúdo da caixa:
Club One 

Cabo Aux com controle remoto e microfone

Cabo Aux espiral

Cabo de energia USB tipo C

Estojo rígido e adaptador de voo

1 ×Termo de Garantia, Advertência e Manual / 
Guia de Início Rápido do aplicativo

Adaptador de 6,3 mm

Especificações técnicas:
		Alto-falante: Drivers dinâmicos de 40 mm

		Resposta de frequência (modo passivo): 
10 Hz a 40 kHz

		Resposta de frequência (modo ativo): 
20 Hz a 20 kHz

		Sensibilidade: 95 dB NPS a 1 kHz/1 mW

		NPS máximo: 95 dB

		Potência máxima de entrada (modo passivo): 
3500 mW

		Sensibilidade do microfone: 
-38 dBV a 1 kHz/Pa

		Impedância: 32 Ohms

		Potência de transmissão Bluetooth: <4 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 1,0 A

		Tempo de carregamento: <2 horas

		Autonomia com BT ligado: 45 horas

		Autonomia com BT e cancelamento de ruído 
ligados: 23 horas

		Autonomia com Aux e cancelamento de ruído 
ligados: 25 horas

		Peso: 378,5 g

Fones over-ear sem fio com cancelamento de ruído adaptativo, inspirados por músicos profissionais


