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Den trådløse suksessen fortsetter: Nå er JBL
Live Pro 2 her
Perfekt lydkvalitet til samtaler når du er på farten og adaptiv støydempingsteknologi.

Oslo, Norge (28. juni 2022) – Adaptiv støydemping, bedre batteritid og seks mikroner for

perfekt lydkvalitet under telefonsamtaler – møt JBL Live PRO 2. Enten det er musikk, podkast

eller møter på Zoom, kan du nyte den beste lyden uansett hvor livet tar deg.
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JBL Live Pro 2 trådløse ørepropper har støydemping som gjør det mulig å justere hvor mye

bakgrunnsstøy du ønsker å høre. På denne måten kan du få med deg omgivelsene dine, og til og

med føre samtaler uten å måtte ta ut øreproppene. Gjennom JBL Headphones-appen er det

enkel tilgang til stemmeassistent. Selvfølgelig er de også både støv- og vannavvisende, så du

ikke trenger å tenke på elementene når du er ute på joggetur. Med seks mikrofoner får du den

beste lydkvaliteten når du har telefonsamtaler. Og med opptil 40 timers batteritid kan lyttere

nyte lange økter på treningssenteret, ute i det fri eller mens man hører på favorittpodkasten.

 

JBL LIVE Pro 2 spesifikasjoner:

● JBL’s Signature Sound fra 11 mm drivere

● Opp til 40 timers batteritid (10 timer I hver propp, 30 timer fra ladeboks)

● True Adaptiv støyreduksjon med smart ambient, som gjør at du får med deg lydene du må

høre når du er ute i byen

● 6 mikrofoner med lyd- og vindisolasjonsteknologi

● Dobbelt tilkobling og synkronisering med Google Fast Pair

● Hands-Free stemmekontroll med Amazon Alexa og Google Assistant

● Touch-kontroll og muligheter for tilpasninger i JBL Headphones-appen

● IPX 5-rating (vann- og svettesikre)

● Hurtigladning, 15 minutter gir 4 timers spilletid

● Kompatible for Qi-lading

 

JBL LIVE Pro 2 blir levert i JBLs miljøvennlige forpakning og er nå tilgjengelige i fargene blå,

svart, rosa og sølv. Kjøp dem på no.JBL.com for 1600 kroner.

For mer informasjon, kontakt:
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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.
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