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JBL® LIVE 300TWS: Släpp loss ljudet
IFA 2019, BERLIN – 5 SEPTEMBER 2019 – Lev sladdlöst med helt nya JBL LIVE
300TWS. JBL LIVE 300TWS är helt trådlösa, sömlöst anslutna och snyggt designade och låter
dig släppa loss ljudet när som helst och var som helst. De har kraftfulla drivrutiner som ger dig
förstärkt bas så att det slår gnistor om din spellista.
Var uppkopplad hela tiden med JBL LIVE300TWS. Om du använder Ambient Awarefunktionen, kan du höra vad som händer runt omkring dig, oavsett om du är i stan eller sitter
på flygplatsen, kommer du inte att missa ett beat. Med TalkThru-läget kan du sänka musiken
och prata med dina vänner, utan att ta av dig hörlurarna. Och med Google Assistant och
Amazon Alexa till hands får du svar rakt in i öronen, oavsett om du behöver en vägbeskrivning
till en konsert eller en väderprognos.
”Förra året såg vi en enorm ökning på marknaden för helt trådlösa hörlurar. Vi ville utveckla en
serie med helt trådlösa hörlurar som låter alla känna sig helt närvarande i stunden, oavsett vad
de gör”, sade Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Audio. ”JBLs Signature Sound ger
människor energi att ta sig igenom dagen, oavsett om de är på väg till jobbet eller tränar för en
Ironman. Nya JBL LIVE 300TWS tar vårt helt trådlösa utbud till nästa nivå tack vare Urban
Noise Control tillsammans med integreringen av Google Assistant och Amazon Alexa.”
JBL LIVE 300TWS kommer att finnas på JBL.com från december 2019 för 1 500 SEK i svart,
vitt och blått.
LIVE 300TWS har följande funktioner:
●

JBL Signature Sound

●

Upp till 6 timmars musikuppspelning, 20 timmar tillsammans med laddningsetui

●

Urban Noise Control: Ambient Aware och TalkThru

●

Svett- och vattentåliga certifierade enligt IPX5

●

Få hjälp från favoritröstassistenten. Använd JBL-appen för att aktivera Google Assistant

eller Amazon Alexa för att byta spellista, få väderprognoser eller fråga efter vägen
●

Ergonomisk passform och design

●

10 minuters snabbladdningskapacitet för en hel timmes batteritid

Och det är inte allt. JBL LIVE 300TWS ansluter sig till ett växande utbud av True Wirelesshörlurar från JBL, så att du klarar allt som dagen för med sig - med supersäker passform, JBL
Premium Sound och problemfri anslutning.
JBL REFLECT FLOW
Det är ingen hemlighet att alla träningsentusiaster har sin egen träningsstil, och sin egen
hörlursstil. JBL REFLECT FLOW låter lyssnare uttrycka sin egen stil och sina egna ambitioner
när de tränar med hjälp av episkt ljud och helt trådlösa funktioner. Med patenterad Freebitergonomi, enkel anslutning till enhetens röstassistent, IPX7 vattentäthetsklassificering och 30+
timmars sammanlagd uppspelningstid, är JBL REFLECT FLOW det rätta valet för dem som vill
se bra ut när de tränar.
JBL REFLECT FLOW finns nu på JBL.com för 1 500 SEK i svart och isblått.
JBL REFLECT FLOW har följande funktioner:
●

JBL Signature Sound

●

30 timmars sammanlagd uppspelningstid

●

Svett- och vattentåliga certifierade enligt IPX7

●

Robust 20 timmars laddningsetui

●

TalkThru- och Ambient Aware-teknik

●

Anslut enkelt till röstassistenter

●

Ergonomiskt säker passform och design

JBL TUNE 120TWS
JBL TUNE 120TWS in ear-hörlurar är den perfekta musikaliska frigörelsen för alla
musikälskare som vill slippa sladdar och halsband. Med JBLs Pure Bass Sound och enkel
tillgång till en röstassistent, kan användare erövra dagen på det sätt som passar dem bäst –
oavsett om det handlar om att ringa vänner, pendla till jobbet eller lyssna på en favoritlåt eller
podd.

JBL TUNE 120TWS finns nu på JBL.com för 1 000 SEK i vitt, svart och blått.
JBL TUNE120TWS har följande funktioner:
●

JBL PureBass Sound

●

16 timmars sammanlagd uppspelningstid

●

Kompakt 12 timmars laddningsetui

●

Handsfreesamtal i stereo, anslut till röstassistenter med ett enkelt tryck

●

Ergonomisk passform och design

●

15 minuters snabbladdningskapacitet för en hel timmes batteritid

JBL ENDURANCE PEAK
För den som är på jakt efter sporthörlurar för att överleva sin senaste intensiva träning, är JBLs
ENDURANCE PEAK lösningen. Med 28 timmars sammanlagd uppspelningstid kommer
idrottare att älska denna helt trådlösa upplevelse, knappkontroller och PowerHook-design.
Detta är de perfekta hörlurarna för gymmet, löpturen eller vandringen, oavsett väder.
JBL ENDURANCE PEAK finns nu på JBL.com för 1 200 SEK i svart.
JBL ENDURANCE PEAK har följande funktioner:
●

JBL Signature Sound

●

28 timmars sammanlagd uppspelningstid

●

TwistLock™- och FlexSoft™-teknik

●

PowerHook™

●

Svett- och vattentåliga certifierade enligt IPX7

●

Robust 24 timmars laddningsetui

●

Handsfreesamtal

●

Fullfunktions knappkontroll

UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL

Idrottare som vill pressa sig till max behöver inte leta längre än UA True Wireless FLASHhörlurar – Engineered by JBL. Dessa trådlösa, vattentäta in-ear-sporthörlurar har designats av
löpare för löpare. Dessa lätta och helt trådlösa hörlurar låter löpare slippa sladdarnas
begränsningar. För att försäkra optimalt fokus, håller den ultrabekväma Sport Flex Fitdesignen hörlurarna på plats så att de inte behöver rättas till hela tiden. Och med UA Storm
Proof vattentät teknik och en IPX7-klassificering, klarar dessa hörlurar svettiga pass och alla
väder. Med 25 timmars sammanlagd uppspelningstid, kan användare göra det lilla extra och
förbättra sina prestationer med JBLs otroliga ljudkvalitet.
UA True Wireless FLASH - Engineered by JBL finns nu på JBL.com och UnderArmour.com för
1 800 SEKi svart.
Funktioner UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL:
●

JBL Charged Sound med dynamiska drivrutiner med 5,8 mm diameter

●

Bionic Hearing med TalkThru- och AmbientAware-teknik

●

UA Storm Proof svett- och vattentålig teknik med IPX7-klassificering

●

Upp till 5 timmars batteritid med ett robust 20 timmars laddningsetui av aluminium

●

Bluetooth® helt trådlös

●

Tre olika passformer av Sport Flex Fit Ear Tips medföljer
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Följ HARMAN online
●

Hitta fler nyheter i HARMAN Newsroom

●

Gilla HARMAN på Facebook

●

Anslut till Harman på LinkedIn

●

Kolla in vår YouTube-kanal

●

Följ HARMAN på Twitter @harman

●

Följ Twitter-hashtaggen #Harman

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.
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