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JBL combineert active noise cancelling met
IPX7 in nieuwste volledig draadloze oordopjes
De drie nieuwste en volledig draadloze modellen zijn een
perfecte match met iedere levensstijl
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Amsterdam, 2 september 2020 – Je omgevingsgeluiden helemaal naar jouw behoefte

afstemmen? Het kan! JBL breidt haar volledig draadloze serie uit met de JBL Live FREE

NC+ en de Reflect MINI TWS, beide voorzien van active noise cancelling en Smart Ambient-

technologie. Zo switch je gemakkelijk van volledige afsluiting en opgaan in de muziek naar

complete bewustheid van de omgeving. De nieuwe oordopjes hebben het allemaal;

kenmerkende JBL-sound, een lange batterijduur, IPX7-waterdichtheid en easy Bluetooth

connectie. Naast deze aanwinsten, lanceert JBL ook de JBL Tune 225TWS: een upgrade van

de populaire JBL Tune 220TWS.

“Met de nieuwe reeks volledig draadloze oordopjes combineren we
geavanceerde functies met het krachtige geluid en gedurfde ontwerp waar JBL
om bekend staat. De prestaties van de oordopjes zijn aanzienlijk verbeterd
dankzij active noise cancelling en IPX7-zweet- en waterdichtheid. Ook
introduceren we onze nieuwe Dual Connect + Sync-technologie. De oordopjes
maken direct een onafhankelijke verbinding met je apparaat wanneer je de
case opent, zodat je met beide zijden kunt bellen en zowel links als rechts
unieke functies kunt toewijzen.”
— Dave Rogers, President van de HARMAN Lifestyle Division.

JBL Live FREE NC+

Geen afleiding meer met de JBL Live FREE NC+ oordopjes. Met active noise cancelling en tot

21 uur gecombineerde afspeeltijd zijn deze oordopjes geknipt voor een leven on the move. Nooit

meer gedoe met kabels, zelfs niet tijdens het opladen, dankzij de Qi-compatibele draadloze

oplaadcase. Google Assistent of Amazon Alexa liggen binnen handbereik, via de speciale

aanraakbediening selecteer je moeiteloos je favoriete afspeellijst. Naadloos verbonden, IPX7

waterdicht en een prachtig design: de JBL Live FREE NC+ laat jou genieten van je favoriete

muziek, altijd en overal. 



De JBL Live FREE NC+ is vanaf oktober 2020 beschikbaar op jbl.nl en bij geselecteerde

retailers met een adviesprijs van €179,- in de kleuren zwart, wit, blauw en roze.

Features van de JBL FREE Live NC+:

JBL Signature Sound;

Active noise cancelling met Smart Ambient Technologie;

Linker en rechter oordop kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden voor bellen of

muziek;

Klap de case open om automatisch te koppelen met je apparaat;
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Tot 7 uur muziek luisteren, of zelfs 21 uur wanneer je de oplaadcase gebruikt;

Qi-compatible draadloze of USB-C oplaadcase;

IPX7 zweet- en waterbestendig;

Ingebouwde spraakassistenten: je bent nooit meer dan één woord verwijderd van Hey Google

of Amazon Alexa;

Ergonomische pasvorm en ontwerp.

JBL Reflect MINI TWS

Met de JBL Reflect MINI TWS zie je er voor, tijdens en zelfs na het sporten goed uit. De ultieme

oordopjes; fijn formaat, krachtig geluid,veilige oorvin, IPX7 waterdicht ontwerp en afspeeltijd

van maar liefst 21 uur. Ontworpen om mee te trainen en te reizen, maar ook om je werk gedaan

te krijgen: dankzij toegevoegde active noise cancelling ben jij ultiem gefocust op werk of

muziek. Met de Smart Ambient Technologie switch je makkelijk naar complete bewustzijn van

de omgeving. Of je nu van yoga, hardlopen of HIIT houdt, met een keuze uit verschillende

reflecterende kleuren is de JBL Reflect MINI de perfecte accessoire voor jouw actieve

levensstijl. 
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De JBL Reflect MINI is vanaf oktober 2020 beschikbaar op jbl.nl en bij geselecteerde retailers

met een adviesprijs van €149,- in de kleuren zwart, wit en blauw.

Features van de Reflect MINI:

Tot 7 uur muziek luisteren, of zelfs 21 uur in combinatie met de oplaadcase;

Active noise cancelling met Smart Ambient Technologie;

Verstelbare oorvin voor een stevige pasvorm;

JBL Signature Sound;

Ingebouwde spraakassistenten: nooit meer dan één woord verwijderd van Hey Google of

Amazon Alexa;

IPX7 zweet- en waterbestendig met reflecterende accenten;

Linker en rechter oordop kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden voor bellen of

muziek;

Klap de case open om automatisch te koppelen met je apparaat.

JBL Tune 225TWS 

Luister geheel in stijl naar je eigen muziek. Als opvolger van de JBL Tune 220TWS behoudt de

Tune 225TWS het beste van zijn populaire voorganger, maar met wat extra toffe functies: een

langere levensduur van de batterij en een verbeterd geluid. Het stijlvolle design, beschikbaar in

zes verschillende kleuren, beschikt over JBL Pure Bass-geluid van een grote 12mm driver. Open

je oordopjes-case en luister binnen enkele seconden naar je favoriete afspeellijst. Met de

volledig draadloze oordopjes kan je vrij bewegen zonder verstrikt te raken in snoeren. Een

videocall met je beste vrienden is zo gepiept! Dankzij de compacte oplaadcase en een

batterijduur tot 25 uur, luister je langer en comfortabeler. Perfect voor wie altijd onderweg is.

https://news.jbl.com/images/362163
https://news.jbl.com/images/362164


JBL Tune 225TWS is vanaf oktober 2020 beschikbaar op jbl.nl en bij geselecteerde retailers

met een adviesprijs van €99,99- in de kleuren zwart, wit, roze, blauw, grijs en rosé goud.

Features van de JBL Tune 225TWS:

JBL Pure Bass en grote 12mm dynamische driver voor een krachtig geluid;

Tot 5 uur muziek luisteren, of zelfs 25 uur in combinatie met de USB-C oplaadcase;

Linker en rechter oordop kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden voor bellen of

muziek;

Hands-Free bellen in stereo;
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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.

Vind jouw persoonlijke stijl in een van de zes verschillende kleuren;

Stijlvolle en handige oplaadcase;

Ergonomische pasvorm en design.
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