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JBL bygger videre på True Wireless-suksessen
med nye JBL LIVE Pro 2
Forbli påkoblet i farten med perfekt stemmekvalitet og True
Adaptive støykanselleringsteknologi

Oslo, Norge – 4. januar 2022 – JBL oppgraderer True Wireless-serien og inkluderer True

Adaptive-støykansellering med Ambient Aware, forbedret batterilevetid og seks mikrofoner for

perfekt kvalitet på telefonsamtaler. Uansett om det er musikk, podkast eller Zoom-

møter, leverer JBLs nyeste True Wireless-ørepropper den høyeste ytelsen med

JBL Signature Sound – hvor enn livet tar deg.
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JBL LIVE Pro 2 In-Ear True Wireless-ørepropper har 11 mm drivere i et stick-design med

ovale tuber for å sikre bedre støykansellering og forbedre lydkvaliteten. Ved hjelp av True

Adaptive-støykansellering med Ambient Aware, vil brukeren kunne justere mengden av

bakgrunnsstøy som slippes inn, og være oppmerksom på omgivelsene eller ta en samtale i ro og

mak – uten å ta ut øreproppene. Håndfrifunksjonen og den dedikerte JBL-appen gjør det enkelt

å få tilgang til den foretrukne stemmeassistenten. Proppene IPX5-sertifiserte (vann- og

sprutsikre), noe som gjør det bekymringsfritt å ta lange løpeturer i regnvær. Samtidig

isolerer de seks mikrofonene støy og vind, og gir en overlegen samtalekvalitet. Med opptil 40

timers spilletid, kan lytterne nyte lange økter på gymmen eller utendørs, eller slå seg ned med

favorittpodkasten.  

JBL LIVE Pro 2 spesifikasjoner:

JBLs Signatur Sound fra 11 mm drivere.

Opptil 40 timers spilletid (10 timer i øreproppen, 30 timer i ladeboksen).

True Adaptive-støykansellering med Ambient Aware.

6 mikrofoner med støy- og vindisoleringsteknologi.

Dual Connect + Sync med Google Fast Pair.

Håndfri stemmekontroll med Amazon Alexa og Google Assistant.

All Access Touch Control, eller bruk den dedikerte JBL-appen.

IPX5-sertifisering (vann- og svettesikker).

Hurtiglading: 15 minutter = 4 timer.

QI-kompatibel lading.

Farger: Blå, rosa, svart og hvit.

Pris: 1800 kr.

 

JBL LIVE Pro 2 kommer i JBLs nyeste miljøvennlige emballasje.

JBL LIVE Pro 2 blir tilgjengelig på no.JBL.com og hos utvalgte forhandlere våren 2022. 
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OM JBL

Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk.

Ved hjelp av prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå.

Gjennom 75 år med skaperkraft og industriledende innovasjon, har merkevaren 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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ABOUT JBL

Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av
prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft
og industriledende innovasjon, har merkevaren 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.

OM HARMAN

HARMAN International (harman.com), et heleid datterselskap av Samsung Electronics Co,

LTD., designer og utvikler produkter for bilprodusenter, privatpersoner og selskaper verden

over – deriblant komplette bil-systemer, audio-visuelle produkter og øvrig automatiserte

systemer. Med ledende merkevarer som AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark

Levinson and Revel, er HARMAN beundret av «audiofile», musikere og konsertarrangører. Mer

enn 25 millioner biler er utstyr med HARMAN audio, og milliarder av mobile enheter er

sammenkoblet og integrert på tvers av plattformer. HARMAN sysselsetter 30 000 mennesker

på tvers av USA, Europa og Asia. 

 

For mer informasjon:

APELAND 

Pressekontakt for Harman i Norge 

+47 900 30 373  

harman@apeland.no  
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Marije Bakker, Director of Communications & PR 

Marije.Bakker@harman.com 
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