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JBL pakt door met draadloos oortjes-succes en
introduceert JBL Live Pro 2
Eindeloos genieten van geweldig geluid en minder wind en ruis - met JBL Live Pro 2

Amsterdam - 28 juni, 2022 – Ja, dit hoor je goed: JBL breidt zijn True Wireless succes uit

met de introductie van JBL Live Pro 2. Oordopjes met True Adaptive Noise Cancelling met

slimme ambient-functies, een verbeterde batterijduur en zes microfoons voor een werkelijk

perfécte gesprekskwaliteit. Vanaf vandaag beschikbaar. Of het nu gaat om muziek, een podcast

of een collega toezingen via Zoom: met JBL. Signature Sound geniet je van de hoogste

prestaties. Vanaf vandaag beschikbaar.
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Wil je optimaal genieten: met True Adaptive Noise Cancelling met slimme ambientfuncties

bepalen gebruikers zelf of ze willen luisteren naar gesprekken óf liever lekker wegdromen -

zónder daarvoor de oordopjes uit te doen.

 

Zo zien ze eruit

Dankzij de 11 mm drivers en het slimme ‘gesloten’ ontwerp beschikken de JBL Live Pro 2 -

oortjes over een betere noise cancelling en optimale geluidskwaliteit. Daarbij zijn ze

(spat)waterdicht en zorgen de zes ingebouwde microfoons voor de isolatie van geluid en wind.

Niets staat een geweldige gesprekskwaliteit nog in de weg. En dat tot wel veertig uur lang.

 

Dat betekent dus eindeloos genieten van je favoriete podcast, afspeellijst en… workout in de

sportschool. Gelukkig is alleen maar je stem nodig om de JBL hoofdtelefoon te bedienen: dat

gaat handsfree via de speciale JBL Headphone App die toegang geeft tot de gewenste

stemassistenten.

 

In het kort:

● JBL’s Signature Sound, 11mm drivers

● Tot wel 40 uur luisterplezier (tien uur via het oortje, dertig uur via de draadloze oplaadcase)

● True Adaptive Noise Cancelling met smart ambient

● Zes microfoons met geluid-, wind- en isolatietechnologie

● Dual Connect + Sync met Google Fast Pair

● Handsfree Voice Control met Amazon Alexa en Google Assistant

● All Access Touch Control of gebruik via de JBL Headphone App

● IPX 5 rating (spat-, zweet- en waterbestendig)

● Supersnel laden: vijftien minuten = vier uur

● Werkt met Qi-gecertificeerde opladers

 

Dubbel vriendelijk

De JBL Live Pro 2 is verkrijgbaar op JBL.com, in de kleuren blauw, zwart, roze en zilver, kost

€149 én wordt op een eco-vriendelijke manier verpakt. Dat klinkt driedubbel goed, niet?
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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.

Wij zijn 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 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.

Over HARMAN

HARMAN (www.harman.com) ontwerpt en produceert connected producten en oplossingen

voor consumenten, automotive en bedrijven wereldwijd, waaronder audio, visuele en

infotainment systemen, bedrijfsoplossingen en software-services. Met premium merken als

AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon® Mark Levinson® en Revel® is

HARMAN populair onder audioliefhebbers van verschillende generaties en ondersteunt

bovendien professionele artiesten en de omgeving waarin zij optreden. HARMAN is ook leider

op het gebied van een technologie- en geïntegreerde service oplossingen voor automotive,

mobile, telecommunicatie en bedrijven. Meer dan 50 miljoen auto’s op de weg zijn voorzien van

HARMAN audio en infotainment systemen. De softwareoplossingen van HARMAN

ondersteunen miljarden mobiele apparaten en systemen die zijn verbonden, geïntegreerd,

gepersonaliseerd, adaptief en veilig op alle platformen. Op het werk, thuis en in de auto.

HARMAN heeft 30.000 werknemers in Amerika, Europa en Azië. In maart 2017 werd

HARMAN volledig overgenomen door Samsung Electronics Co., Ltd.
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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
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. 
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