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Nya JBL Live PRO+ är här - mäktigt JBL-ljud
och brusreducering
Helt trådlösa JBL Live PRO+ med brusreducering och integrerad
röstassistent finns nu tillgängliga

Stockholm – Mars, 2021 – Storslaget JBL-ljud, brusreducering och röstassistent - möt JBL

Live PRO+, den nya vardagshjälten. De helt nya och trådlösa hörlurarna levererar ljud i

toppklass och de senaste funktionerna i nya, coola färger.

 

⏲

https://news.jbl.com/


JBL Live PRO+ må vara små, men de är fullproppade med avancerad teknik. JBL:s Adaptive

Noise Cancelling med Smart Ambient och smarta funktioner försäkrar dig om att du kan prata

med vänner eller ta en fika utan att behöva ta ur hörlurarna. Varje hörlur har tre mikrofoner

med ekodämpande teknik, så att användaren alltid kan njuta av ett tydligt ljud under samtalen,

till och med utomhus under en blåsig dag. Användaren har även enkel tillgång till Google

Assistant och Amazon Alexa genom röststyrning eller med ett lätt tryck på hörluren.

 

Vid ett viktigt jobbsamtal, ett ärende på stan eller när du tar det lugnt hemma - Live PRO+

kommer aldrig svika dig. JBL Live PRO+ har en populär och bekväm stick-design med eartips

av silikon, så de sitter stabilt i örat även när du är på språng. Batteritiden för dessa hörlurar är 7

timmar, samt det kompakta fodralet tillför 21 timmars extra batteritid. Med Qi-kompatibel

trådlös laddning ger 10 minuters laddning en timmas lyssningstid.

 

JBL Live PRO+ släpps den 2 april på JBL:s hemsida till ett REK. pris av 2 000 SEK och

kommer i fyra färgalternativ - svart, vit, rosa och beige.
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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.

För mer information, vänligen kontakta:

AWB, PR-byrå

harman@awb.se

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA

Marije Bakker, Sr. Manager PR and Brand Communication

marije.bakker@harman.com
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