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JBL Live FLEX: Altoppslukende lyd møter unik
komfort

OSLO, Norge (8. februar 2023) – Nå kommer endelig JBL Live FLEX – unike åpne

ørepropper med altoppslukende JBL Spatial lyd, uansett hvor du befinner deg, med komfort

hele dagen. Takket være JBLs ekte adaptive støyreduksjon, er det nå mulig å nyte både et

behagelig design med åpen løsning, samtidig som du får kraftig støyreduksjon, og JBLs

velkjente signaturlyd.
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– I henhold til våre omfattende undersøkelser vet vi at øreproppene som er designet med åpen

løsning, er blant de mest populære på markedet, til tross for at ekstern støyreduksjon alltid har

vært en utfordring med denne formen. Hos JBL ønsker vi å tilby et bredt utvalg løsninger til

våre trofaste brukere, samt nye kunder. JBL Live FLEX tilbyr den unike kombinasjonen av et

åpent pinne-design med vår ekte adaptive støyreduksjons-teknologi. De tilpasser seg

automatisk til bevegelser og miljøet rundt, til tross for at de ikke er helt tette, sa Pascal van

Laer, Vice President of Headphones & Wearables i Harman.

 

Med «High fidelity 12 mm neodymium»-drivere leverer de utmerket lyd fra enhver lydkilde, og

fra enhver enhet. Med JBL Live FLEX kan får du også krystallklare samtaler uavhengig av

omgivelsene, med øreproppenes seks mikrofoner, og du får i tillegg tilgang til din foretrukne

stemmeassistent for sømløs kontroll. Med JBL Live FLEX kan du være sikker på at du både

hører godt, og blir hørt, helt uten anstrengelser.

Gjør det personlig, tilpass musikken til deg

Form egen lydopplevelse ved å ta ørekanaltesten for tilpasset ANC ved å bruke JBL

hodetelefon-appen. Du kan enkelt sette opp en tilpasset høselsprofil med HARMANs avanserte

Personi-Fi 2.0, for den ultimate personlige lydytelsen.

 

JBL Live FLEX funksjoner:

● Åpent pinne-design for en hel dag med god komfort.

● Ekte adaptiv støyreduksjon med 17 ulike ANC-filtere og omgivelseslyd.

●      High fidelity 12mm neodymium dynamic drivers powered by JBL Signature Sound.

● Personlig tilpasset lyd med Personi-Fi 2.0.

● Altoppslukende JBL Spatial lyd fra enhver kilde og enhver enhet.

● Inntil 40 timer musikkspilling uten ANC (inntil 8 timer i øreproppene, med ytterligere 32 i

etuiet) eller inntil 30 timer med musikkspilling med ANC på (inntil 6 timer i øreproppene, med

ytterligere 24 i etuiet).

●      Qi-kompitabel trådløst etui med oppladningsfunksjon.

●      6 mikrofoner for perfekte samtaler drevet av doble stråleformede mikrofoner i hver

ørepropp.

● IP54 vanntette og støvtette ørepropper og IPX2 i etuiet.

● Bluetooth 5.3 LE lydkompitabel*.

●      Flerpunktstilkobling for mulighet til å koble sammen flere enheter samtidig.

● Flere funksjoner tilgjengelig via JBL hodetelefon-appen.



●      Pris: kr 1800,–

 

*Tilgjengelig via OTA på et senere tidspunkt.

 

JBL Live FLEX kommer i JBLs nyeste miljøvennlige emballasje.

 

JBL Live FLEX-øreproppene blir tilgjengelig i svart, blått, sølv og rosa i februar 2023.
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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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