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JBL tuo nyt aktiivisen vastamelun torjunnan ja
IPX7 suojan sen täysin langattomiin
nappikuulokkeisiin
JBL laajentaa täysin langattomien nappikuulokkeidensa sarjaa -
ne sopivat nyt kaikkiin elämäntyyleihin

⏲
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Helsinki – SYYSKUU 2, 2020 – Blokkaa ulkoiset häiriöt, keskity itseesi.  JBL Live FREE

NC+ ja  Reflect MINI TWS sisältävät nyt Active Noise Cancelling toiminnon, samalla kun 

JBL:n Smart Ambient teknologia mahdollistaa ympäristön havainnoinnin tarvittaessa. Uusissa

nappikuulokkeissa on IPX7 vesisuojaus pidentämään käyttöikää, vahva akunkesto, nopea

yhdistettävyys, ja tietysti, uskomaton JBL Sound ääni täydentämään koko paketin. Kahden

kokonaan uuden täysin langattoman nappikuulokkeen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu JBL Tune

225TWS, päivitetty versio suosituista Tune 220TWS kuulokkeista. JBL:n uudet

nappikuulokkeet ovat kauniisti suunniteltu moderniin elämään.

 

"Tuomme nyt markkinoille uusia täysin langattomia kuulokkeita, joissa yhdistyy
JBL:lle tunnusomaiset tehokas ääni ja rohkea muotoilu sekä edistykselliset
toiminnot. Aktiivinen vastamelun torjunta ja IPX7 luokitus erityisesti parantavat
nappikuulokkeiden monipuolisuutta ja toimintakykyä, ja olemmekin
innoissamme voidessamme tuoda ne omiin TWS nappikuulokkeisiin.
Julkistamme myös uuden Dual Connect + Sync teknologiamme. Ne pariutuvat
laitteisiin kannen ollessa avoinna, ja molemmat napit yhdistyvät välittömästi ja
itsenäisesti, mahdollistaen puheluiden vastaanottamisen kummalle puolelle
vain sekä valita yksittäiset toiminnot sekä vasemmalle että oikealle.”
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division

 

JBL Live FREE NC+

Nauti elämästä ilman häiriötekijöitä JBL Live FREE NC+ nappikuulokkeilla. Sekä aktiivisella

vastamelun torjunnalla että 21 tunnin yhdistetyllä soittoajalla varustettuna nämä kuulokkeet

ovat suunniteltu aktiiviseen elämäntapaan. Johdoille ei ole tarvetta edes niitä ladattaessa Qi-

yhteensopivan langattoman latauskotelon kanssa. Valitse uusin soittolista joko Hey Google tai

Amazon Alexa ääniavustajalla näppäimistön kautta.  Saumattomasti yhdistyvät, IPX7 luokitetut

ja kauniisti muotoillut  JBL Live FREE NC+ nappikuulokkeet vapauttavat sinun soundisi,

milloin vain, missä vain.



JBL Live FREE NC+ saatavilla lokakuusta 2020 alkaen  JBL.com 159€ mustana, valkoisena,

sinisenä ja vaalean punaisena.

 

JBL Live FREE NC+ ominaisuudet: 

●      JBL Signature Sound

●      Aktiivinen vastamelun torjunta ja Smart Ambient teknologia

●      Vasen ja oikea kuulokenappi toimivat itsenäisesti

●      Avaa vain kansi parittaaksesi ne toiseen laitteeseen

●      7 tunnin soittoaika, 21 tuntia yhdistettynä latauskoteloon
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●      Qi yhdistettävyys langattomasti ja USB-C latauskotelo

●      IPX7 luokitus

●      Sisäänrakennettu ääniavustus  – olet vain sanan päässä Hey Google tai Amazon Alexa

avustajista

●      Ergonominen istuvuus ja muotoilu

 

JBL Reflect MINI TWS

Näytä hyvältä ennen treenejä, niiden aikana tai jopa niiden jälkeen JBL Reflect MINI TWS

kuulokkeiden kera. Tarkasti istuvat korvasovittimet ja IPX7 vesisuojaus yhdistettynä 21 tunnin

soittoaikaan sekä hillittyyn, kompaktiin muotoiluun, ne ovat ylivoimaisesti parhaat in-ear

urheilukuulokkeet. Treenamiseen, matkustamiseen tai vain homman hoitamiseen suunnitellut

kuulokkeet, joissa lisäksi aktiivinen vastamelun torjunta, mahdollistavat keskittymisen maalien

saavuttamiseen sekä oman musiikin kuunteluun, ilman häiriötekijöitä. 

Smart Ambient teknologia pitää sinut yhteydessä ulkomaailmaan tai mahdollistaa keskustelun

ystäväsi kanssa. Olitpa sitten kiinnostunut joogasta, juoksusta tai intervallitreenistä, JBL

Reflect MINI TWS kuulokkeiden värimaailma tekee niistä täydellisen asusteen juuri sinun

aktiiviseen elämäntyyliisi.                                                   
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JBL Reflect MINI TWS saatavilla lokakuusta 2020 alkaen JBL.com f 149€  mustana,

valkoisena  ja sinisenä.

 

JBL Reflect MINI TWS ominaisuudet:

●      7 tunnin soittoaika, 21 tuntia yhdistettynä USB-C latauskoteloon

●      Aktiivinen vastamelun torjunta sekä Smart Ambient

●      Säädettävä korvasovitin, joka takaa täydellisen istuvuuden

●      JBL Signature Sound

●      Sisäänrakennettu ääniavustus  – olet vain sanan päässä Hey Google tai Amazon Alexa

avustajista

●      IPX7 luokitus

●      Vasen ja oikea korvanappi toimivat itsenäisesti

●      Avaa vain kansi parittaaksesi ne toiseen laitteeseen

 

JBL Tune 225TWS

Kuuntele musiikkia omalla tyylilläsi. JBL Tune 220TWS kuulokkeiden manttelinperijä, Tune

225TWS, sisältävät suositun mallin kaikki parhaat palat ja lisäksi siinä on uusia ominaisuuksia

kuten, tehokkaampi akun kesto ja paranneltu ääni. JBL Pure Bass Sound ja laaja 12mm:n

diskanttielementti, ovat yhdistetty tyylikkääseen nappikuulokemuotoiluun, ja ne ovat saatavilla

kuudessa tyylikkäässä värivaihtoehdossa.  Avaamalla vain kannen voit nauttia uusimmista

soittolistoista tai soittaa ystävälle muutamassa sekunnissa, ilman häiritseviä johtoja.

Suunniteltu aktiiviseen elämäntyyliin - kiitos kätevän latauskotelon ja 25 tunnin akunkeston,

voit kuunnella pitkään ja mukavasti.
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JBL Tune 225TWS saatavilla lokakuusta 2020 alkaen JBL.com 99.99€ mustana, valkoisena,

pinkkinä, sinisenä, harmaana ja ruusukullan värisenä.

 

JBL Tune 225TWS ominaisuudet:

●      JBL Pure Bass ja laaja 12mm:n dynaaminen kaiutinelementti takaavat tehokkaan äänen

●      5 tunnin soittoaika, 25 tunnin yhdistettynä USB-C latauskoteloon

●      Vasen ja oikea kuulokenappi toimivat itsenäisesti

●      Hands-Free stereo

●      Löydä oma suosikkisi kuudesta värivaihtoehdosta
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●      Tyylikäs ja näppärä latauskotelo

●      Ergonominen istuvuus ja muotoilu
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