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JBL® LIVE 300TWS: Tyylikkäät,
helppokäyttöiset ja, tietysti, uskomattomalla
äänellä
True Wireless in-ear-kuulokkeet JBL Signature Sound äänellä ja
puheavustajilla nyt saatavilla

⏲

https://news.jbl.com/


Helsinki - HUHTIKUU, 2020 – Nauti langattomasta vapaudesta uusilla JBL LIVE 300TWS

kuulokkeilla. Aidosti langattomat, saumattomasti yhdistyvät ja kauniisti muotoillut.  JBL LIVE

300TWS kuulokkeilla vapautat oman soundisi, milloin vain, missä vain. 

Tutkimuksen osoittaessa 91% nuorista eurooppalaisista käyttävän nappikuulokkeita pääasiassa

musiikin kuunteluun ja keskimääräisen kuunteluajan ollessa hieman yli 3 tuntia päivässä*, on

selvää että laadukas äänentoisto on aivan oleellinen osa kuuntelukokemusta. 

Tehokkailla ajureilla ja JBL Signature Sound äänellä varustetut LIVE 300TWS kuulokkeet eivät

petä, vaan tehostavat bassoa saaden soittolistasi sykkimään.

Fanit vaativat koko päivän toistoaikaa, JBL toteuttaa sen. Kuluttajille yksi tärkeimmistä True

Wireless nappikuulokkeiden ominaisuuksista on akunkesto*. Yhdistetyllä 20 tunnin toistoajalla

varustetuilla JBL LIVE 300TWS kuulokkeilla kuuntelet koko päivän. 

Haluatko tietää biisin nimen uudella soittolistallasi, tai soittaa ystävillesi? JBL LIVE 300TWS -

kuulokkeissa ovat Google Assistant ja Amazon Alexa avustamassa. Pyyhkäise vain korvanappeja

aktivoidaksesi toiminnot!



JBL LIVE 300TWS -kuulokkeiden Ambient Aware toiminnolla voit siirtyä täydellisestä

musiikkiin uppoutumisesta välittömästi keskittymään ympäristöösi. TalkThrun avulla säädät

musiikin pois ja takaisin helposti vain kevyesti napauttamalla korvanappeja.
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Pienet kooltaan, mutta pakattuna täyteen tyylikästä tehokkuutta – JBL LIVE 300TWS -

kuulokkeet nyt saatavilla mustana fi.jbl.com hintaan 149€  (valkoiset ja siniset saapuvat kohta).

* JBL:n vuonna 2020 suorittama tutkimus, jossa mukana 2277 eurooppalaista, iältään 14-35

vuotta.
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JBL luo huippuluokkaista ääntä, joka on läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä.

Woodstockista ja Madison Square Gardenin konserteista peleihin Yankee Stadiumilla ja

viikonlopun roadtrippeihin, JBL nostaa kuuntelijoiden kokemukset uudelle tasolle palkitulla

äänentoistolla, joka tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. Ammattilaisten suurella

suosituksella ja yli 70 vuoden johtavalla innovoinnilla JBL on auktoriteetti ammattimaisen

äänentoiston tuottamisessa.
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HARMAN International (harman.com), on Samsung Electronics Co, LTD.:n täydellisessä

omistuksessa oleva tytäryhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa tuotteita ja ratkaisuja

autonvalmistajille, kuluttajille ja yrityksille maailmanlaajuisesti. HARMAN tuottaa muun

muassa verkkoon kytkettävien autojen järjestelmiä, äänentoistolaitteita, yritysten

automaatioratkaisuja sekä teknisten laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon perustuvan

Esineiden Internetin järjestelmiä. AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®,

Mark Levinson® ja Revel® kaltaisten tuotemerkkien ansiosta HARMAN on niin äänentoiston

ammattilaisten, muusikkojen kuin tapahtumajärjestäjienkin suosiossa ympäri maailman. Yli 25

miljoonaa autoa on nykypäivänä varustettu HARMAN äänentoistojärjestelmällä ja verkkoon

kytkettävän auton järjestelmällä. HARMANin ohjelmistojärjestelmät tukevat miljardeja

mobiililaitteita ja verkkoyhteydessä toimivia järjestelmiä kaikilla mahdollisilla alustoilla töistä

koteihin ja autoista puhelimiin. HARMAN työllistää suunnilleen 30 000 ihmistä

maailmanlaajuisesti Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. HARMANista tuli Samsung

Electronicsin täysin omistama tytäryhtiö maaliskuussa 2017.
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