LIVE PRO+
Helt trådløse NC ørepropper

Mer musikk, mindre støy.
Den beste audio-løsningen uansett enhet. JBL Live Pro+ TWS gir deg en oppslukende, fullt
trådløs opplevelse med imponerende JBL Signature Sound. Vær i kontakt med omgivelsene
med Smart Ambient, eller fokuser på musikken med adaptiv støyreduksjon. Bytt enkelt fra
musikk til gruppesamtaler med doble retningsbestemte mikrofoner som fanger stemmen
din som om dere snakket ansikt til ansikt, og en tredje mikrofon for å redusere støy fra
omgivelsene. Alle kommandoer rett ved fingertuppene – styr musikk og anrop direkte på
øreproppene. Aktiver favoritt-stemmeassistenten din ved hjelp av stemmen eller ved å
berøre øreproppen. Og når du konfigurerer Hey Google, kan du aktivere JBL Live Pro+
TWS-funksjoner med bare stemmen. Med opptil 28 timers avspillingstid – takket være
Qi-kompatibel trådløs lading og kjemperask trådløs lading – vil de alltid være klare til å
holde deg gående dagen lang.
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LIVE PRO+
Helt trådløse NC ørepropper

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

JBL Signature Sound for den beste lydopplevelsen
Live Pro+ TWS-hodetelefoner er den beste audio-løsningen for enhver enhet. De er små,
men kraftige, med 11 mm dynamiske drivere som presterer med ekstraordinær JBL Signature
Sound dag ut og dag inn.
Adaptiv støydemping med Smart Ambient
Adaptiv støydemping betyr rett og slett ingen distraksjoner når det er på tide for deg å
skru opp stemningen, komme i flyten eller fokusere på studiene. Og Smart Ambient kan
fremheve lydene fra miljøet omkring deg når du vil få med deg hva som skjer uten å ta av
hodetelefonene.
Opptil 28 timers batteritid, trådløs lading
Opptil 7 timer avspilling pluss 21 i etuiet. Med JBL Live Pro+ TWS Speed Charge kan du lytte
hele dagen lang. Lad opp kjempeenkelt på farten med JBL Live Pro+ TWS Speed Charge og
Qi-kompatibel trådløs lading.
Krystallklar stemme med 3 mikrofoner
Live Pro+ TWS lar deg bytte enkelt fra musikk til utmerkede gruppesamtaler med en
feedback-mikrofon som demper vindsus og støy fra omgivelsene, og doble retningsbestemte
mikrofoner som fanger stemmen med krystallklar kvalitet.
Dual Connect + Sync og Fast Pair
Så snart du åpner etuiet, kobler hodetelefonene umiddelbart opp med enheten din slik at du er
klar til å lytte til musikk, utføre mono-/stereo-anrop, eller aktivere stemmeassistenten din på
ett eller begge ører. Og med JBL-appen blir det enda enklere å tildele øreproppene forskjellige
funksjoner. Med Fast Pair fra Google, kobler JBL Live Pro+ TWS umiddelbart opp med Androidenheten din. Du kan også pare andre enheter ved å trykke på enhetens skjerm.
Be om hjelp med stemmen din
Aktiver din foretrukne stemmeassistent ved hjelp av stemmen din eller ved å berøre
øreproppen. Med Hey Google kan du enkelt bruke stemmen din til å aktivere ANC eller Ambient
Aware, sjekke batteriet eller slå av JBL Live Pro+ TWS-enheten. Bruk den helt nye JBL-appen
for enkelt å angi dine foretrukne stemmeassistenter.
Vannbestandig med god og behagelig passform
Ta med deg god musikk hvor enn du drar på eventyr. IPX4-sertifiserte JBL Live Pro+ TWShodetelefoner er vannresistente med fem sett silikon-øreplugger for å garantere best mulig
passform.
Gjør dem personlige med appen My JBL Headphones
Hodetelefoner bør tilpasse seg etter deg, ikke omvendt. JBL Live Pro+ TWS-hodetelefonenes
lyd og funksjoner er enkle å tilpasse via gratisapplikasjonen My JBL Headphones:
Endre EQ-innstillinger, angi din foretrukne stemmeassistent og finn ut hvilke
øreplugger som passer best til deg via noen få enkle trinn.

JBL Live Pro+ TWS
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Ørepropper i 1 x 5 størrelser
1 x USB-C ladekabel
1 x ladeetui
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning / sikkerhetsdatablad
(S/i)

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 11 mm dynamisk driver
Strømforsyning: 5 V 1 A
Ørepropp: 5 g per enhet (10 g kombinert)
Ladeetui: 49,5 g
Ørepluggenes batteritype: Litium-ion-polymer
(3,7 V, 55 mAH)
Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-polymer
(3,7 V, 500 mAh)
Ladetid: 2 timer fra tomt batteri
Ladetid (trådløst): 3 timer fra tomt batteri
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:
opptil seks timer
Musikkavspilling med BT på og ANC av:
opptil 7 timer
Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 16 Ohm
Sensitivitet: 102 dB SPL @ 1 kHz / 1mW
Maksimum SPL: 91 dB
Mikrofonens følsomhet: -38 dBV à 1 kHz / Pa
Bluetooth-versjon: 5.0
Bluetooth-profilversjon: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2400–2483,5 MHz
Bluetooth-senderens effekt: < 13 dBm (EIRP)
Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur: 45 °C
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