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JBL® LIVE 300TWS: koe upea äänimaailma

Aidosti langattomat kuulokkeet mahdollistavat JBL Signature Sound
-äänestä nauttimisen missä ja milloin tahansa

⏲
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IFA 2019, BERLIINI – 5. SYYSKUU, 2019 – jätä hyvästit johdoille uusien JBL LIVE

300TWS -kuulokkeiden avulla. Aidosti langattomat, saumattoman yhdistettävyyden tarjoavat

ja tyylikkäästi muotoillut JBL LIVE 300TWS -kuulokkeet antavat sinun nauttia upeasta

äänimaailmasta missä ja milloin tahansa. Tehokkaat elementit tarjoavat parannetun

bassotoiston, joka herättää soittolistasi eloon.

 

Ota musiikki mukaasi kaikkialle JBL LIVE300TWS -kuulokkeiden avulla. Käyttäessäsi Ambient

Aware -toimintoa kuulet, mitä ympärilläsi tapahtuu, joten voit jatkaa musiikin kuuntelua

huoletta myös kaupungin vilinässä tai esimerkiksi lentokentällä. TalkThru -tila mahdollistaa

äänenvoimakkuuden laskemisen yhdellä kosketuksella ilman, että kuulokkeita tarvitsee riisua,

joten voit puhua helposti kavereidesi kanssa. Google Assistant ja Amazon Alexa vastaavat

kysymyksiisi suoraan kuulokkeiden kautta, tarvitsitpa sitten sääennusteen tai kulkuohjeet

keikalle.

"Aidosti langattomien kuulokkeiden markkinat kasvoivat voimakkaasti viime vuonna.

Halusimme suunnitella uuden aidosti langattomien kuulokkeiden malliston, jotta voisimme

eläytyä musiikin maailmaan missä ja milloin tahansa", HARMAN Lifestyle Audion pääjohtaja

Dave Rogers sanoo.  "JBL:n Signature Sound -ääni on mukanasi kaikkialla, olitpa sitten

ruuhkabussissa tai treenaamassa Ironman-kilpailuun. JBL LIVE 300TWS -kuulokkeiden

Urban Noise Control -ominaisuudet ja integroitu Google Assistant- ja Amazon Alexa -tuki

nostavat aidosti langattomien kuulokkeiden tarjontamme aivan uudelle tasolle." 

 

JBL LIVE 300TWS -kuulokkeet ovat saatavilla JBL.com-verkkokaupasta marraskuusta 2019

alkaen 149 euron hintaan. Kuulokkeiden värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja sininen.



LIVE 300TWS -kuulokkeiden ominaisuudet:

●      JBL Signature Sound -ääni

●      Toistoaika yhdellä latauksella 6 tuntia; latauskotelon kera yhteensä 20 tuntia toistoaikaa

●      Urban Noise Control -ominaisuudet: Ambient Aware ja TalkThru

●      Hien- ja vedenkestävät kuulokkeet (suojausluokka IPX5)

●      Suosituimpien puheavustajien tuki: aktivoi Google Assistant tai Amazon Alexa JBL-

sovelluksen kautta ja vaihda soittolistaa, tarkista sääennuste tai pyydä ajo-ohjeet

puhekomentoja käyttämällä

●      Ergonominen istuvuus ja muotoilu
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●      10 minuutin pikalataus, joka tarjoaa 1 tunnin akun keston

 

Eikä tässä vielä kaikki. JBL LIVE 300TWS -kuulokkeet ovat JBL:n aidosti langattomien

kuulokkeiden malliston uusin tulokas, ja niiden napakka ja mukava istuvuus, korkealuokkainen

JBL-ääni ja vaivaton yhdistettävyys takaavat, että ne selviytyvät kaikista haasteista.

 

JBL REFLECT FLOW

Aktiiviliikkujilla on omien harjoitusrutiinien lisäksi myös oma tyylitaju ja maku. JBL REFLECT

FLOW -kuulokkeet tarjoavat urheilun ja liikunnan harrastajille mahdollisuuden ilmaista omaa

tyyliään. Niiden vaikuttava äänentoisto auttaa tehostamaan treeniä, ja aito langattomuus

minimoi häiriötekijät. Patentoitu FreeBit-ergonomia, puheavustajatuki, IPX7-vesitiiviys ja yli

30 tunnin toistoaika takaavat, että JBL REFLECT FLOW -kuulokkeet ovat täydellinen valinta

tyylitietoisille liikkujille.

 

JBL REFLECT FLOW -kuulokkeet ovat saatavilla nyt JBL.com-verkkokaupasta 149 euron

hintaan. Kuulokkeiden värivaihtoehdot ovat musta ja jäänsininen.

 

JBL REFLECT FLOW -kuulokkeiden ominaisuudet:

●      JBL Signature Sound -ääni

●      Toistoaika yhteensä 30 tuntia

●      Veden- ja hienkestävät kuulokkeet (suojausluokka IPX7)

●      Kulutusta kestävä latauskotelo, joka tarjoaa yhteensä 20 tuntia toistoaikaa

●      TalkThru- ja Ambient Aware -teknologiat

●      Integroitu puheavustajien tuki

●      Napakka istuvuus ja ergonominen muotoilu.

 

JBL TUNE 120TWS

JBL TUNE 120TWS -in-ear -kuulokkeet ovat täydellinen valinta musiikin ystäville, jotka

haluavat päästä eroon johdoista ja niskapannoista. JBL:n Pure Bass Sound -ääni ja aina

käytettävissä oleva puheavustaja tuovat arkeen ripauksen luksusta – olipa kyseessä sitten

puhelinsoitto kaverille, työmatka tai kiireetön uppoutuminen lempimusiikkiin tai podcast-

lähetykseen.

 



JBL TUNE 120TWS -kuulokkeet ovat saatavilla nyt JBL.com-verkkokaupasta 99,99 euron

hintaan. Kuulokkeiden värivaihtoehdot ovat valkoinen, musta ja sininen.

 

JBL TUNE120TWS -kuulokkeiden ominaisuudet:

●      JBL PureBass Sound -ääni

●      Toistoaika yhteensä 16 tuntia

●      Kompakti latauskotelo, joka tarjoaa yhteensä 12 tuntia toistoaikaa

●      Hands-free-stereopuhelut ja puheavustajien aktivointi yhdellä kosketuksella

●      Ergonominen istuvuus ja muotoilu

●      15 minuutin pikalataus, joka tarjoaa 1 tunnin akun keston.

 

JBL ENDURANCE PEAK

JBL:n ENDURANCE PEAK -kuulokkeet on suunniteltu aktiiviliikkujille, jotka haluavat myös

kovaa treeniä kestävät kuulokkeet. Liikunnan ja urheilun ystävät voivat nauttia yhteensä 28

tunnin toistoajasta, täysin langattomasta kuuntelukokemuksesta, kosketuspainikkeista ja

PowerHook-sangoista. Nämä kuulokkeet ovat täydellinen valinta kuntosalille, juoksuradalle tai

vaelluspolulle – satoi tai paistoi.

 

JBL ENDURANCE PEAK -kuulokkeet ovat saatavilla nyt JBL.com-verkkokaupasta 119 euron

hintaan. Kuulokkeiden väri on musta.

 

JBL ENDURANCE PEAK -kuulokkeiden ominaisuudet:

●      JBL Signature Sound -ääni

●      Toistoaika yhteensä 28 tuntia

●      TwistLock™- ja FlexSoft™-teknologiat

●      PowerHook™-sangat

●      Veden- ja hienkestävät kuulokkeet (suojausluokka IPX7)

●      Kulutusta kestävä latauskotelo, joka tarjoaa yhteensä 24 tuntia toistoaikaa

●      Hands-free-puhelut

●      Kosketuspainikkeet.

 

UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL



UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL -kuulokkeet ovat täydellinen valinta urheilijoille

ja aktiiviliikkujille, jotka vaativat aina parasta – niin itseltään kuin välineiltään. Nämä vesitiiviit

langattomat in-ear-urheilukuulokkeet ovat juoksijoiden muille juoksijoille suunnittelemia.

Kevyet ja täysin langattomat kuulokkeet vapauttavat häiritsevistä johdoista. Miellyttävät ja

ergonomiset Flex Fit -koukut pitävät kuulokkeet napakasti paikoillaan, jolloin niiden

säätäminen ei pääse häiritsemään keskittymistä. UA Storm Proof -teknologia ja IPX7-vesitiiviys

takaavat, että nämä kuulokkeet kestävät myös hikisiä treenejä ja sadepäiviä. Yhteensä 25

tunnin toistoaika varmistaa, että JBL:n vaikuttava äänenlaatu tehostaa harjoittelua myös

silloin, jos treeni kestää tavallista pidempään.

 

UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL -kuulokkeet ovat saatavilla nyt JBL.com- ja

UnderArmour.com-verkkokaupoista 169 euron hintaan. Kuulokkeiden väri on musta.

 

UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL -kuulokkeiden ominaisuudet:

●      JBL Charged Sound -ääni ja dynaamiset kuuloke-elementit, joiden halkaisija on 5,8mm

●      TalkThru- ja AmbientAware-teknologiat

●      Hien- ja vedenkestävä UA Storm Proof -teknologia (suojausluokka IPX7)

●      Toistoaika yhdellä latauksella enintään 5 tuntia; alumiinista valmistettu latauskotelo

tarjoaa yhteensä 20 tuntia toistoaikaa

●      Aidosti langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

●      Sport Flex Fit Ear Tip -koukut, jotka voidaan säätää kolmeen eri asentoon.
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●      Seuraa Twitterissä aihetunnistetta #Harman.

 

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 50 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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