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JBL bygger vidare på TWS-framgången - JBL
Live Pro 2 finns nu tillgängliga
Håll kontakten när du är på språng med perfekt röstkvalitet och True Adaptive-brusreducering

Stockholm – 28 juni, 2022 – JBL uppgraderar med True Adaptive-brusreducering, Smart

Ambient-teknik, förbättrad batteritid och 6 mikrofoner för perfekt samtalskvalitet, möt nya JBL

Live Pro 2. Oavsett om det är musik, en podcast eller ett Zoom-samtal – JBL:s senaste trådlösa

hörlurar erbjuder högsta prestanda med JBL Signature Sound, vart än livet tar dig.
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JBL Live Pro 2 har 11 mm drivers i en stick-design med ovala rör, för att säkerställa bättre

brusreducering och förbättrad ljudkvalitet. True Adaptive-brusreducering och Smart Ambient

möjliggör för användare att justera mängden bakgrundsljud de vill släppa in för att hålla sig

medveten av omgivningen eller ta del av konversationer utan att behöva att ta ur in-ear-

hörlurarna. Handsfree-stöd och den dedikerade JBL-appen ger enkelt åtkomst till föredragen

röstassistans. Dess IPX5-klassificering möjliggör för användning oberoende klimat, medan de

sex inbyggda mikrofonerna isolerar brus och vind för att leverera överlägsen samtalskvalitet.

Med upp till 40 timmars batteritid kan lyssnaren njuta av långa stunder på gymmet, utomhus

eller lyssna på sin favoritpodcast.

Funktioner JBL LIVE Pro 2:

●      Signature Sound från 11 mm drivers

●      Upp till 40 timmars batteritid (10 timmar i in-ear-hörlurarna; 30 timmar i

laddningsfodralet)

●      True Adaptive-brusreducering med Smart Ambient

●      6 mikrofoner med brus- och vindisoleringsteknik

●      Dual Connect+ Sync med Google Fast Pair

●      Handsfree röststyrning med Amazon Alexa och Google Assistant

●      All Access Touch Control eller använd den dedikerad JBL Headphones-appen

●      IPX5-klassificering (vattentät och svettsäker)

●      Snabbladdning 15 minuter = 4 timmar

●      Qi-kompatibel laddning

JBL Live Pro 2 kommer i JBL:s senaste miljövänliga förpackning och finns nu tillgängliga i

blått, svart, rosa och silver på JBL:s hemsida för 1 500 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA                                                             

Marije Bakker, Director PR & Communications EMEA                                                        

marije.bakker@harman.com
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harman@awb.se
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OM JBL

Varumärket JBL erbjuder fantastiskt ljud som formar livets mest episka ögonblick. Från ikoniska evenemang som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor,
förhöjer JBL:s produkter lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud och tillåter lyssnaren få ut det mesta av
varje ögonblick. Med 75 års oöverträffade yrkesmässiga referenser och branschledande innovation blandar
varumärket JBL en djärv framtidsvision med passion och talang från ingenjörer och designers runt om i världen.
JBL:s Signature Professional Sound är den ledande tekniken som driver stora popkulturevenemang, och
varumärket har samarbetet med världens främsta talanger inom musik, sport och esport.
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