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JBL tar aktiv brusreducering och IPX7 till sina
nya trådlösa hörlurar
JBL utökar sitt utbud av True Wireless, anpassade för varje livsstil

⏲

https://news.jbl.com/


Stockholm, Sverige – 2 september, 2020 – Stäng ute distraktionerna och fokusera på dig

själv. JBL Live FREE NC+ och JBL Reflect MINI TWS har aktiv brusreducering och JBL:s

Smart Ambient-teknologi, vilket håller dig medveten om din omgivning vid behov. De nya

hörlurarna har IPX7-vattentäthet för längre hållbarhet och stark batterilivslängd, snabb

parning och såklart, det fantastiska JBL-ljudet. Utöver de två nya hörlurarna kommer även

JBL Tune 225TWS, vilken är en uppgradering av de populära Tune 220TWS. JBL:s nya

hörlurar har en vacker design skapade för ett modernt liv.

 

”Vi introducerar en rad nya trådlösa hörlurar som kombinerar det kraftfulla
ljudet och den djärva designen som JBL är kända för, samt banbrytande
funktioner. Aktiv brusreducering och IPX7 svett- och vattentålighet ökar
användbarheten och prestandan för hörlurarna, vi är glada att kunna erbjuda
dessa funktioner för våra TWS-hörlurar. Vi introducerar även vår nya Dual
connect + Sync-teknologi. De kopplas ihop med din enhet när etuiet öppnas,
så att du kan ringa samtal med endera sidan och tilldela unika funktioner till
höger och vänster.”
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division

 

JBL Live FREE NC+

Lev ditt liv utan distraktioner med JBL Live FREE NC+. Med aktiv brusreducering och upp till

21 timmars speltid är dessa hörlurar skapade för ett liv i rörelse. Det finns inget behov av kablar

vid laddning, då det sladdlösa laddningsetuiet är Qi-kompatibelt. Välj den senaste spellistan

med ditt val av röstassistans, antingen Google Assistant eller Amazon Alexa, via den dedikerade

touch-knappen. Med trådlös uppkoppling, IPX7-vattentäthet och snygg design låter JBL Live

FREE NC+ dig frigöra ditt ljud när och var du vill.



JBL Live FREE NC+ finns tillgänglig på JBL:s hemsida för 1700 SEK från Januari 2021, och

kommer i svart, vit, blå och rosa.

Funktioner JBL Live FREE NC+:

·       JBL:s signaturljud

·       Aktiv brusreducering med Smart Ambient-teknologi

·       Vänster och höger örsnäcka kan användas oberoende av varandra för samtal och musik

·       Öppna etuiet för automatisk parkoppling med din enhet

·       Upp till 7 timmars speltid, 21 timmar i kombination med laddningsetuiet

·       Qi- ellER USB-C kompatibelt laddningsetui
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·       IPX7 svett- och vattentålighet

·       Inbyggd röstassistans – aldrig mer än ett ord bort från Google Assistant eller Amazon

Alexa

·       Ergonomisk passform och design

JBL Reflect MINI TWS

Var snygg före, under och efter träningen med nya JBL Reflect MINI TWS. Med en

kombination av säker passform, IPX7-vattentäthet och 21 timmars speltid i en diskret och

kompakt utformning, är det den ultimata hörluren för sport. Skapad för träning, resor eller

arbete, med funktionen aktiv brusreducering kan du fokusera på dina uppgifter och din musik

utan några distraktioner. Med Smart Ambient-teknologi kan du vara medveten om din

omgivning eller prata med en vän. Med sina reflekterande färger är JBL Reflect MINI TWS den

perfekta accessoaren för din aktiva livsstil; vare sig du är intresserad av yoga, löpning eller

HIIT.



https://news.jbl.com/images/362159
https://news.jbl.com/images/362160
https://news.jbl.com/images/362161
https://news.jbl.com/images/362162
https://news.jbl.com/images/362163
https://news.jbl.com/images/362164


JBL Reflect MINI TWS finns tillgänglig på JBL:s hemsida för 1600 SEK från oktober 2020, och

kommer i svart, vit och blå.

 

Funktioner JBL Reflect MINI TWS:

·       Upp till 7 timmars speltid, 21 timmar kombinerat med UBS-C laddningsetui

·       Aktiv brusreducering med Smart Ambient-teknologi

·       Justerbara för säker passform

·       JBL:s signaturljud

·       Inbyggd röstassistans - aldrig mer än ett ord bort från Google Assistant eller Amazon Alexa

·       IPX7 svett- och vattentålighet med reflekterande accenter

·       Vänster och höger hörlurar kan användas individuellt för samtal och musik

·       Öppna etuiet för automatisk parkoppling med din enhet

JBL Tune 225TWS

Lyssna på musik med stil. Uppföljaren till JBL Tune 220TWS, Tune 225TWS behåller de bästa

delarna av den populära hörluren, men kommer med nya funktioner; förbättrad batteritid och

förbättrat ljud. Den stilfulla designen, som nu kommer i sex snygga färger, rymmer en 12 mm

driver som producerar JBL Pure Bass Sound. Utan sladdar kan du gå från att öppna etuiet till

att lyssna på de senaste spellistorna eller ringa vänner på några sekunder. Skapad för ett liv i

rörelse, och tack vare det kompakta laddningsetuiet och upp till 25 timmars batteritid, kan du

lyssna längre och bekvämt.
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JBL Tune 225TWS finns tillgänglig på JBL:s hemsida för 1100 SEK från oktober 2020, och

kommer i svart, vit, rosa, blå, grå och roséguld.

 

Funktioner JBL Tune 225TWS:

·       JBL Pure Bass och 12 mm dynamisk driver för kraftfullt ljud

·       Upp till 5 timmars speltid, 25 timmar kombinerat med USB-C laddningsetui

·       Vänster och höger örsnäckor kan användas individuellt för samtal och musik

·       Handsfree stereosamtal

·       Hitta din stil med 6 färger att välja mellan
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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.

·       Elegant och lätthanterligt laddningsetui

·       Ergonomisk passform och design

För mer information, vänligen kontakta:

Per Lundberg, presskontakt AWB

per@awb.se

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA

Marije Bakker, Sr. Manager PR and Brand Communication

marije.bakker@harman.com
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