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JBL Live FLEX: Uppslukande ljud möter komfort

Stockholm – 8, februari, 2023 – Uppslukande JBL Spatial Sound oavsett var du än är,

med komfort hela dagen. Tack vare JBL:s True Adaptive Noise Cancellation är det nu möjligt

att njuta av komfort och öppna öronsnäckor med kraftfull brusreducering och JBL Signature

Sound. Möt JBL Live FLEX.
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”Enligt vår omfattande forskning vet vi att den öppna stickdesignen är en av de mest populära

öronsnäckorna att bära, även om extern brusreducering alltid har varit en utmaning med denna

design. På JBL vill vi erbjuda ett brett utbud av val till konsumenter, och samtidigt det helt nya.

JBL Live FLEX erbjuder den unika kombinationen av en öppen stickdesign och vår True

Adaptive Noise Cancellation-teknik. Den anpassar sig automatiskt till din rörelse och miljö,

trots frånvaron av en fysisk tätning mellan dig och omvärlden”, säger Pascal van Laer, Vice

President för Headphones & Wearables på Harman.

 

High fidelity 12mm neodym-drivers levererar utmärkt ljud från vilken källa och vilken enhet

som helst. Tydliga och perfekta telefonsamtal i alla miljöer med 6 mikrofoner i öronsnäckorna

eller anslut till föredragen röstassistent för en sömlös kontroll.

Gör det personligt, forma musiken efter dig själv

Anpassa ljudupplevelsen genom att ta ett hörselgångstest för anpassad ANC med JBL

Headphones-appen. Det är enkelt att ställa in en anpassad hörselprofil med HARMANs

avancerade Personi-Fi 2.0, för den ultimata personliga ljudprestandan.

JBL Live FLEX funktioner:

●      Öppen stickdesign för komfort hela dagen

●      True Adaptive Noise Cancellation med 17 olika ANC-filter och Ambient Sound

●      High-fidelity 12mm neodym dynamiska drivers, vilka drivs av JBL Signature Sound

●      Personlig ljudupplevelse med Personi-Fi 2.0

●      Uppslukande JBL Spatial Sound från vilken källa eller enhet som helst

●      Upp till 40 timmars total musikuppspelning med ANC avstängt (upp till 8 timmar i

öronsnäckorna med ytterligare 32 timmar i etuiet) eller upp till 30 timmars total

musikuppspelning med ANC på (up till 6 timmar i öronsnäckorna med ytterligare 24 timmar i

etuiet)

●      Qi-kompatibel trådlöst laddningsetui

●      6 mikrofoner för perfekta samtal, vilka drivs av dubbla strålformade mikrofoner på varje

knopp

●      IP54 vattentäta och svettsäkra öronsnäckor och IPX2 laddningsetui

●      Bluetooth 5.3 LE ljudkompatibel*

●      Flerpunktsanslutning för att ansluta flera enheter samtidigt

●      Fler funktioner tillgängliga via JBL Headphones-appen

●      Pris: 1 800 SEK

 



*Tillgänglig via OTA i ett senare skede.

 

JBL Live FLEX kommer i JBL:s senaste miljövänliga förpackning.

 

JBL Live FLEX kommer finnas tillgängliga i svart, blått, silver och rose från februari 2023.

 

**Tillgänglighet och prisinformation för USA och Australien har ännu inte bekräftats
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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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