
 04 januari 2022, 15:00 (CET)

JBL® bouwt voort op True Wireless succes met
de nieuwste JBL Live Pro 2
Blijf altijd verbonden met de perfecte spraakkwaliteit en True
Adaptive Noise Cancelling-technologie

CES, LAS VEGAS, 4 januari 2022 - JBL lanceert de JBL Live Pro 2. Deze aanvulling op

de populaire volledig draadloze Live in-ears serie beschikt over True Adaptive

Noise Cancelling met slimme omgevingsfuncties, een verbeterde

batterijlevensduur en 6 microfoons voor perfecte verstaanbaarheid tijdens

gesprekken. Of je nu luistert naar muziek, een podcast of een zoom-vergadering -

dankzij JBL Signature Sound leveren de JBL Live Pro 2 altijd de hoogste

prestaties, op elk moment van de dag.
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De JBL Live Pro 2 volledig draadloze oordopjesbevatten 11 mm drivers in een 'stick'-ontwerp

voor een verbeterde ruisonderdrukking en audiokwaliteit. De True Adaptive Noise Cancelling

met smart ambient stelt gebruikers in staat om de hoeveelheid achtergrondgeluid die ze willen

binnenlaten aan te passen. Zo kunnen zij zich bewust blijven van de omgeving en gesprekken

voeren zonder de in-ears uit te hoeven doen. 

Handsfree-ondersteuning en de My JBL Headphones-app zorgen voor eenvoudige toegang tot

spraakassistentie. De IPX5 waterdichtheid en spatwaterdichtheid maken lange dagen door weer

en wind zorgeloos, terwijl de zes ingebouwde microfoons ruis en wind isoleren voor

buitengewoon gesprekskwaliteit. In de sportschool, tijdens een wandeling, of met een

bingewatch-waardige Netflix serie: dankzij een afspeeltijd tot 40 uur kunnen luisteraars altijd

en overal zorgeloos genieten.

JBL LIVE Pro 2 Kenmerken:

JBL's Signature Sound van 11 mm drivers;

Tot 40 uur afspeeltijd (10 uur in de oordopjes; 30 uur uit de oplaadcase); 

True Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient;

6 microfoons met geluids- en windisolatietechnologie;

Dual Connect + Sync met Google Fast Pair; 
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Handsfree stembediening met Amazon Alexa en Google Assistant; 

All Access Touch Control of gebruik via de speciale My JBL Headphones-app;

IPX 5-classificatie (waterdicht en zweetbestendig);

Snel opladen 15 minuten = 4 uur; 

Qi-compatibel opladen;

De JBL LIVE Pro 2 is voorzien van JBL's nieuwste milieuvriendelijke verpakking. 

De JBL LIVE Pro 2 oordopjes zijn vanaf het voorjaar van 2022 verkrijgbaar in blauw, zwart

en wit. 
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OVER JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van iconische
evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw eigen weekendtripjes.
Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die speciale momenten naar een hoger niveau.
Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie, combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie
en het talent van technici en ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten
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op het gebied van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar
muziek luisteren, het laat ze muziek beleven. 

JBL

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl
https://news.jbl.com/
http://news.jbl.com/nl-NL/

