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Er du ute etter fantastisk JBL-lyd og ingen
distraksjoner? JBL Live PRO+ passer perfekt
De splitter nye og helt trådløse hodetelefonene, med neste
generasjons støyreduksjon og integrert stemmeassistent, er nå
tilgjengelig.

Oslo – 30. april, 2021 – Episk JBL-lyd, støyreduksjon og stemmeassistent – møt

hverdagshelten JBL Live PRO+. De splitter nye og helt trådløse øreproppene kommer i kule

farger, med førsteklasses lyd og de nyeste funksjonene.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Selv om JBL Live PRO+ kommer i en liten pakning, er de proppfull med avansert teknologi.

JBLs Adaptive støydemping og Smart Ambient sørger for at du kan prate med vennene dine

eller ta en kaffe uten å ta ut øreproppene. Hver ørepropp har tre mikrofoner med

ekkodempende teknologi, slik at du alltid vil ha klar lyd og tydelige samtaler, selv utendørs på

vindfylte dager. Det er også superenkel tilgang til Google Assistant og Amazon Alexa ved hjelp

av talekommandoer eller med et raskt trykk på øreproppen.

 

Konferansesamtaler, ute på ærend eller når du slapper av hjemme – Live PRO+ vil ikke skuffe

deg. Hodetelefonene kommer i et populært og komfortabelt "stick"-design, med ørepropper i

silikon som sørger for at de sitter godt i øret når du er ute på farten. Øreproppene har 7 timers

batterilevetid, mens det kompakte etuiet gir deg hele 21 timer ekstra spilletid. Har du det

travelt? Med Qi kompatibel trådløs lading får du en times avspilling med kun 10 minutters

lading.

JBL Live PRO+ er tilgjengelig på JBL.com i fire ulike farger – svart, hvit, rosa og beige.
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ABOUT JBL

JBL skaper lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av prisvinnende lydutstyr, løfter JBL
lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft og industriledende innovasjon, har JBL sine
talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature
Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens største popkulturelle arrangementer, og JBL
samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport og e-sport.
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