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Korkealaatuinen ääni. Älykkäät ominaisuudet.
JBL® LIVE kuulokkeet tekevät vaikutuksen.

Tyylikkäät LIVE kuulokkeet Urban Noise Control-ominaisuudella nyt myynnissä.

 

HELSINKI – Toukokuu, 2019 – JBL esittelee uuden johdottoman kuulokesarjan, joka

nostaa kuunteluelämyksen aivan uudelle tasolle. Uusi LIVE sarja, joka on suunniteltu urbaaniin

sykkeeseen, tarjoaa JBL Signature Soundin miellyttävässä, tyylikkäässä ja katu-uskottavassa

paketissa. Valmistaudu nauttimaan uudenlaisesta kuuntelukokemuksesta missä ja milloin vain,

Google Assistant ja Amazon Alexa yhteensopivuuksilla vahvistettuna.
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Ihanteellinen yhdistelmä tyyliä ja sisältöä, JBL LIVE on täydellinen tuotesarja musiikin ystäville

kaikkialla. LIVE 650BTNC ja 500BT edustavat korvan yli toimivaa miellyttävyyttä, LIVE 400BT

ovat muotoiltu korvalle hyvin istuvaksi ja LIVE 220BT ovat sinulle, jos suosit nappikuulokkeita.

Kaikissa sarjan tuotteissa on Bluetooth yhdistettävyys ja myöhemmin tänä vuonna julkistettava

LIVE 300BT tarjoaa True Wireless ratkaisun.

 

JBL LIVE kuulokkeet ovat täynnä käteviä ominaisuuksia, joiden avulla kuuntelija voi nauttia

uskomattomasta äänenlaadusta hektisimmissäkin ympäristöissä. Urban Noise Control

teknologialla varustetuissa LIVE 400BT, LIVE 500BT ja LIVE 220BT kuulokkeissa on myös

TalkThru ja Ambient Aware toiminnot, joiden avulla ympäristön seuraaminen helpottuu.

TalkThru toiminnon avulla musiikin äänentasoa voi laskea ja ulospäin suunnatut mikrofonit

aktivoituvat, vahvistaen puheääniä sekä ympäröiviä ääniä ja näin helpottaen ystävien kanssa

kommunikointia riisumatta kuulokkeita. Ambient Aware-tilassa voit kontrolloida taustaäänien

tasoa pysyäksesi yhteydessä ympäristöön sitä tarvitessasi. Lippulaivamallissa, JBL LIVE

650BTNC kuulokkeissa, on sisäänrakennettu Active Noise Cancelling teknologia, joka blokkaa

ympäristön äänet siten, että voit nauttia musiikista ilman häiriötekijöitä.

Urban Noise Controlin lisäksi kaikissa LIVE sarjan kuulokkeissa on sisäänrakennettu

ääniavustus, joka mahdollistaa hands-free käytön missä vain. Olitpa sitten etsimässä

suosikkiartistisi viimeisintä kappaletta tai tietä seuraavaan tapaamiseen, pikku näpäytys vain

vasempaan kuulokkeeseen ja saumaton yhteys sekä Google Assistantiin ja Amazon Alexaan on

valmis.

 

Valitse neljästä virtaviivaisesta, alumiini pintakäsitellystä ja kevyestä vaihtoehdosta. Täydelliset

kuulokkeet ovat kaikille vauhdikkaaseen elämäntapaan tottuneelle kätevästi nyt tarjolla.

JBL® LIVE sarjan kuulokkeet - useissa väreissä mukaan lukien musta, valkoinen, punainen ja

sininen - ovat nyt myynnissä merkittävimmillä jälleenmyyjillä sekä JBL.com.
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ABOUT JBL

JBL creates the amazing sound that shapes life’s most epic moments. From iconic events like

Woodstock and concerts at Madison Square Garden, to games at Yankee Stadium and weekend

road trips, JBL elevates listeners’ experiences with award-winning audio that lets them make

the most of every moment. With unmatched professional credentials and over 70 years of

delivering industry leading innovation, JBL is the authority in engineering superior sound.

 

ABOUT HARMAN

HARMAN International (harman.com), a wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics Co,

LTD., designs and engineers connected products and solutions for automakers, consumers, and

enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise

automation solutions; and services supporting the Internet of Things.  With leading brands

including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and

Revel®, HARMAN is admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where

they perform around the world. More than 25 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services power billions

of mobile devices and systems that are connected, integrated and secure across all platforms,

from work and home to car and mobile. HARMAN has a workforce of approximately 30,000

people across the Americas, Europe, and Asia. In March 2017, HARMAN became a wholly-

owned subsidiary of Samsung Electronics.
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