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JBL® breidt Live serie uit met drie nieuwe
hoofdtelefoons, ontworpen om nog meer uit
ieder moment te halen
Een van de drie hoofdtelefoons uit de serie, bestaande uit over-
ear en on-ear modellen met noise cancellation en geïntegreerde
spraakassistentie, ontving onlangs de CES® 2021 Innovation
Award.

⏲

https://news.jbl.com/


STAMFORD, CT – 7 januari 2021 – JBL breidt de Live serie uit met de aankondiging van

drie nieuwe modellen: JBL Live PRO+, JBL Live 660NC en JBL Live 460NC. De lijn

omvat een mix van volledig draadloos, over-ear en on-ear hoofdtelefoons voor consumenten die

meer uit hun luisterbeleving willen halen door middel van geluidskwaliteit en geavanceerde

technologieën. Elk model zit bomvol functies zoals JBL Signature Sound, noise cancelling

mogelijkheden met Smart Ambient en handsfree hulp dankzij geïntegreerde spraakassistentie. 

 

Als een “Best of Innovation Honoree” voor de prestigieuze CES® 2021 Innovation Awards,

hebben de volledig draadloze JBL Live PRO+ in-ears een ‘stick’ ontwerp en is uitgerust met

Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient. Hierdoor kunnen gebruikers een gesprek

starten zonder hun oordopjes uit te doen. Daarnaast beschikt elk oortje over 3-mic technologie,

waardoor er kraakhelder geluid wordt gerealiseerd, zelfs in omgevingen met veel geluid of wind.

Hotword en Device Action-ondersteuning zorgen voor eenvoudige toegang tot Google Assistent

en Amazon Alexa. Dankzij IPX4 waterdichtheid zijn deze oortjes de hele dag inzetbaar: van

vergaderingen tot het uitlaten van de hond in de regen. Door de Qi draadloze

oplaadmogelijkheid is 10 minuten snelladen genoeg voor 1 uur luisterplezier. 

JBL LIVE PRO+ specificaties



JBL Signature Sound 

Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient

Qi-compatibel draadloos laden

Echo Cancelling Mic Technologie

Dual Connect + Sync

Automatische Play/Pauze

Tot 7 uur afspeeltijd (6 uur wanneer noise cancelling is uitgeschakeld)

Compacte oplaadcase met 21 uur aan power 

All-access touch control

Personaliseren met de My JBL Headphones app

IPX4 waterdichtheid

Fast Pair

Snelladen via USB Type-C

Hands-free spraak assistentie (Google Assistant en Amazon Alexa) 

Hotword en Device Action ondersteuning 

De JBL Live PRO+ is vanaf april van 2021 verkrijgbaar via JBL.nl voor €179 in de kleuren

zwart, wit, roze en beige.

Voor wie liever een over-ear koptelefoon heeft, is er de JBL Live 660NC. Dit model biedt een

afspeeltijd tot 40 uur wanneer Adaptive Noise Cancelling wordt gebruikt of 50 uur wanneer

deze uitstaat. Handig tijdens het reizen of het thuiswerken. Dankzij Multi-point

verbindingsmogelijkheid kun je moeiteloos switchen tussen twee verschillende apparaten. Net

als de JBL Live PRO+ beschikt de Live 660NC over Hotword en Device Action mogelijkheden,

zodat je met een spraakopdracht of aanraking van de oorschelp, eenvoudig toegang krijgt tot

Google Assistent en Amazon Alexa.

https://www.jbl.nl/


JBL LIVE 660NC specificaties

JBL Signature Sound 

Auto Play/Pauze

Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient

Hands-free spraak assistentie (Google Assistant en Amazon Alexa) 

Stereo telefoongesprekken

Multi-Point verbindingsmogelijkheid

Tot 50 uur afspeeltijd (40 wanneer je gebruik maakt van de adaptive noise cancelling

functie) 

Snelladen (10 minuten laden is 4 uur afspeeltijd) 

Hotword en Device Action ondersteuning

Personaliseren met de My JBL Headphones app

De JBL Live 660NC is vanaf maart 2021 verkrijgbaar via JBL.nl voor €179 in de kleuren zwart,

blauw en wit.

 

https://www.jbl.nl/


De JBL Live 460NC on-ear koptelefoon is de meest voordelige optie in de geüpdatete Live

Series lijn. Ook de JBL Live 460NC beschikt over Adaptive Noise Cancelling met Smart

Ambient technologie, Hotword en Device Action ondersteunde stemassistent, zodat je met een

spraakopdracht of aanraking van de oorschelp toegang krijgt tot Google Assistent en Amazon

Alexa. De JBL Live 460NC is uitgerust met Speed Charge en biedt tot 50 uur afspeeltijd. 

JBL LIVE 460NC specificaties

JBL Signature Sound 

Auto Play/Pauze

Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient

Hands-free stembediening dankzij Google en Amazon 

Stereo calls

Multi-Point verbindingsmogelijkheden

Tot 50 uur afspeeltijd 

Snelladen (10 minuten laden is 4 uur afspeeltijd) 

Hotword en Device Action ondersteuning

Personaliseren met de My JBL Headphones app



De JBL Live 460NC is vanaf maart 2021 verkrijgbaar via JBL.nl voor €129 in de kleuren zwart,

blauw, wit en roze.
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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.

Myrthe Olde Kalter
Henri Polaklaan 13 
1018 CP 
Amsterdam  
 
T: 020 670 2232  
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