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Premiumljud och smarta funktioner

JBL® LIVE är här för att imponera
 

 

STOCKHOLM – 27 MAJ, 2019 – JBL är tillbaka med en ny serie trådlösa hörlurar som

kommer ta lyssnarupplevelsen till nästa nivå. Den nya LIVE-serien är framtagen för stadslivet

med JBL:s signaturljud i ett bekvämt och elegant paket. LIVE-serien erbjuder en innovativ

lyssningsupplevelse i alla omgivningar, och drivs av Google Assistant och Amazon Alexa.
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http://news.jbl.com/


 

Med den perfekta kombinationen av stil och substans, är JBL:s nya LIVE-serie för

musikälskare. LIVE 650BTNC och 500BT ger en over-ear komfort, medan LIVE 400BT har on-

ear design och LIVE 220BT är för dem som föredrar in-ear. Hela serien tillåter Bluetooth-

anslutning och LIVE 300BT kommer att släppas senare och erbjuda en True Wireless-lösning.

 

JBL LIVE-serien är fullutrustade med praktiska funktioner för att erbjuda otrolig ljudkvalité

även på de mest livliga platserna. LIVE 400BT, LIVE 500BT och LIVE 220BT erbjuder de

urbana brusreduceringsfunktionerna TalkThru och Ambient Aware. TalkThru sänker

ljudvolymen i hörlurarna och aktiverar utåtriktade mikrofoner, vilket förstärker rösterna och

ljudet runt omkring en, för att möjliggöra att prata med ens kompisar utan att ta av sig

hörlurarna. Med hjälp av Ambient Aware kan volymen på bakgrundsbrus justeras för att tillåta

lyssnaren att höra vad som händer runt omkring, utan att stänga av musiken.

Flaggskeppsmodellen LIVE 650BTNC har en inbyggd Active Noice Cancelling-teknologi, vilket

stänger ute ljud från omgivningen så att inget stör lyssningsupplevelsen.

 

Förutom urban brusreducering, har hela LIVE-serien inbyggd röstassistans för att möjliggöra

handsfree-hjälp. Oavsett om du letar efter din favoritartist senaste låt eller vägbeskrivningen till

nästa möte, är ett enkelt tryck på vänster öronkåpa det som behövs för att få hjälp av antingen

Google Assistant eller Amazon Alexa.

 

Den nya LIVE-serien erbjuder fyra olika modeller, alla med aliminiumprofiler och en lätt

känsla. Den perfekta hörluren är nu inom räckhåll.

 

JBL LIVE-serien är nu tillgänglig på jbl.se och hos utvalda återförsäljare i flera olika färgval,

inklusive svart, vitt, rött och blått.

För mer information, vänligen kontakta:

 

AWB                 

Tel: +46 (0) 737 62 55 80         

Harman@awb.se         

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA

Marije Bakker, Sr. Manager PR and Brand Communication



OM JBL

JBL är skaparna bakom det fantastiska ljud som formar livets mest episka stunder. Från ikoniska händelser som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor, lyfter
JBL lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud som låter dem få ut det mesta av varje ögonblick. Med
oöverträffad professionell behörighet och över 60 års erfarenhet av att leverera branschledande innovationer, är
JBL experter när det kommer till att utveckla överlägset ljud.

marije.bakker@harman.com

 

Eller hitta oss på:

https://www.jbl.se/live-headphones.html

JBL

http://news.jbl.com/sv-SE
http://news.jbl.com/
https://www.jbl.se/live-headphones.html
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl

