
JBL® LIVE 300TWS: Geluid zonder grenzen
Volledig draadloos met JBL’s kenmerkende geluid 

IFA 2019, Berlijn – 5 SEPTEMBER 2019 –  Verstrikte snoertjes zijn verleden tijd met de

splinternieuwe JBL LIVE 300TWS. De JBL LIVE 300TWS is volledig draadloos, verbindt

naadloos en heeft een verfijnde vormgeving. Zo geniet je overal en altijd van je eigen geluid.

Dankzij de krachtige drivers is het basgeluid nog beter en popt die muziek echt uit je

afspeellijst. 

http://news.jbl.com/


Wat de dag je ook brengt, door de probleemloze verbinding van de nieuwe JBL LIVE 300TWS

kun je alles aan. De hoofdtelefoon is uitgerust met TalkThru en Ambient Aware

audiotechnologie. Dankzij de TalkThru-stand kun je de muziek zachter zetten en met je

vrienden praten zonder je hoofdtelefoon af te zetten. In de Ambient Aware-modus hoor je

achtergrondgeluiden dus je hoeft niets te missen, ook als je in een drukke stad loopt of wacht

tot je vlucht wordt omgeroepen. Het is ook eenvoudig om toegang te krijgen tot Google

Assistent en Amazon Alexa. Op weg naar een date? Kan ik vandaag een korte broek aan? Ze

staan klaar met het juiste antwoord. 

‘Vorig jaar is de markt voor draadloze hoofdtelefoons enorm gegroeid. We wilden een echte

draadloze hoofdtelefoon om iedereen zich volledig ondergedompeld te laten voelen in het

moment, wat de dag je ook brengt,’ zegt Dave Rogers, President van HARMAN Lifestyle Audio.

‘Het kenmerkende JBL sound geeft mensen de hele dag door energie, of het nu op weg naar

het werk is of tijdens een training voor een Ironman challenge. Met de JBL LIVE 300TWS

tillen we ons True Wireless aanbod naar een hoger plan dankzij Urban Noise Control in

combinatie met de Google Assistant en Amazon Alexa-integratie.’

De  JBL LIVE 300TWS is vanaf november 2019 verkrijgbaar op JBL.nl in de kleuren zwart, wit

en blauw voor een verkoopprijs van € 149,-.



Kenmerken van de LIVE 300TWS:

JBL’s kenmerkende sound 

Tot wel 6 uur muziek, 20 uur in combinatie met de oplaadcase

Urban Noise Control: Ambient Aware en TalkThru

IPX5 zweet- en waterbestendig

Vraag je favoriete spraakassistent om hulp. Gebruik de JBL App om de Google Assistant of

Amazon Alexa te activeren en je afspeellijst te wisselen, te checken wat voor weer het wordt of

de weg te vragen

Ergonomische pasvorm en vormgeving
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10-minuten snelladen voor 1 uur accuduur

Geschikt voor Personi-Fi: Voor een eenvoudige, naadloze, persoonlijke geluidservaring waar

je ook bent

En dat is nog niet alles. De JBL LIVE 300TWS past binnen het groeiende assortiment True

Wireless hoofdtelefoons van JBL. Dus wat de dag ook brengt, je kunt het aan.

JBL REFLECT FLOW

Zoals iedereen weet, heeft elke fitnessfanaat zijn of haar eigen work-outstijl en ook een eigen

voorkeur qua hoofdtelefoons. Met de JBL REFLECT FLOW kunnen luisteraars hun stijl en

ambitie laten zien tijdens het sporten, met epische audio en volledig draadloze functionaliteit.

Met gepatenteerde FreeBit ergonomische vormgeving, eenvoudig verbinden met de voice

assistant op je device, IPX7 waterbestendigheid en meer dan 30 uur gecombineerde afspeeltijd

is de JBL REFLECT FLOW de juiste keuze als je er graag goed uitziet tijdens je work-out.

JBL REFLECT FLOW is nu verkrijgbaar op JBL.nl in zwart en ijsblauw voor € 149,-. 

Kenmerken van de JBL REFLECT FLOW:

JBL Signature Sound 

30 uur gecombineerde afspeeltijd

IPX7 water- en zweetbestendig

Stevige 20-uurs oplaadhoes 

TalkThru en Ambient Aware technologie 

Gemakkelijk verbinden met voice assistants

Ergonomische pasvorm en vormgeving



JBL TUNE 120TWS 

De JBL TUNE 120TWS in-ear hoofdtelefoon is de perfecte uitlaatklep voor muziekliefhebbers

die van kabels en nekbanden af willen. Met de Pure Bass Sound van JBL en snelle toegang tot

een voice assistant kunnen luisteraars zorgeloos op pad, of ze nu bellen met vrienden, op weg

zijn naar hun werk of wegdromen bij een favoriete track of podcast. 

JBL TUNE 120TWS is nu in wit, zwart en blauw verkrijgbaar op JBL.nl voor € 99,99. 

Kenmerken van de JBL TUNE120TWS:

JBL PureBass Sound
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16 uur gecombineerde afspeeltijd 

Compacte 12-uurs oplaadhoes

Handsfree stereo gesprekken, met een simpele aanraking verbinden met voice assistants

Ergonomische pasvorm en vormgeving

15-minuten snelladen voor 1 uur accuduur

JBL ENDURANCE PEAK
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Als je op zoek bent naar een hoofdtelefoon die de meest intensieve work-out kan doorstaan, is

de JBL ENDURANCE PEAK je antwoord. Sporters zullen overtuigd zijn door 28 uur

gecombineerde afspeeltijd, de volledig draadloze ervaring, touch controls en het PowerHook

design. Het is de perfecte hoofdtelefoon voor op de sportschool of tijdens het hardlopen en

hiken, ongeacht de weersomstandigheden.

De JBL ENDURANCE PEAK is nu verkrijgbaar op JBL.nl in zwart voor € 119,-. 

Kenmerken van de JBL ENDURANCE PEAK:

JBL Signature Sound 

28 uur gecombineerde afspeeltijd

TwistLock™ en FlexSoft™ technologie

PowerHook™

IPX7 water- en zweetbestendig

Stevige 24-uurs oplaadhoes

Handsfree bellen

Volledige touch control

UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL
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Sporters die het uiterste van zichzelf vragen, hoeven niet verder te kijken dan de UA True

Wireless FLASH hoofdtelefoon – engineered by JBL. Deze draadloze, waterbestendige in-ear

hoofdtelefoon is ontworpen door hardlopers, voor hardlopers. Met de lichte, volledig draadloze

hoofdtelefoon ontsnappen hardlopers eindelijk aan de tirannie van de kabel. Door het

supercomfortabele Sport Flex Fit design blijven de oortjes goed zitten, zodat je er niet steeds

mee hoeft te rommelen. Dankzij de UA Storm Proof waterbestendigheidstechnologie en IPX7-

classificatie kan de hoofdtelefoon elke zweetsessie en weersomstandigheid doorstaan. Met 25

uur gecombineerde afspeeltijd kun je net die extra kilometer lopen en dankzij de fantastische

geluidskwaliteit van JBL worden je prestaties nog beter. 

UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL is nu verkrijgbaar in zwart op JBL.nl en

UnderArmour.com voor € 169,-. 

Kenmerken van de UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL:

JBL geluid met dynamische drivers met 5,8 mm doorsnede

Bionic Hearing met TalkThru en AmbientAware technologie

UA Storm Proof zweet- en waterbestendige technologie met IPX7-classificatie

Tot 5 uur afspeeltijd met een stevige 20-uurs oplaadhoes van aluminium 

Bluetooth® true wireless

Met drie Sport Flex Fit Ear Tips met verschillende pasvormen 
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OVER JBL

Met onze kenmerkende JBL sound willen we mensen niet alleen muziek laten luisteren, maar ook laten beleven.
Het geluid van JBL geeft energie en maakt ieder moment nèt wat meer epic. Al ruim zeventig jaar zijn we dé
keus voor artiesten, geluidstechnici en muziekliefhebbers van over de hele wereld. Van operahuizen tot in-car-
stereo's en draadloze bluetooth luidsprekers - waar mensen ook muziek willen voelen, wij zijn er, en zorgen altijd
voor dat beetje extra.

JBL
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