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JBL:n uusimmat nappikuulokkeet nostavat
langattoman vapauden aivan uudelle tasolle
Vedenkestävät ja aktiivisella vastamelun torjunnalla varustetut
JBL Live FREE NC+ ja JBL Reflect MINI TWS kuulokkeet ovat
nyt saatavilla

Helsinki – Marraskuu, 2020 – Ei johtoja, ei häiriöitä. Aktiivisella vastamelun torjunnalla ja

IPX7 suojauksella brassailevat kaksi uutta mallia liittyvät jo valmiiksi eeppiseen JBL:n TWS

kuulokkeiden valikoimaan. JBL Live FREE NC+ ja JBL Reflect MINI TWS sisältävät kaiken:

pitkän akkukeston, maksimaalisen kestävyyden ja legendaarisen JBL äänen.
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Napit korviin… ja hengitä syvään. Yli 50% nuorista eurooppalaisista* tunnustaa käyttävänsä

langattomia nappikuulokkeita taatakseen oman rauhan kanssaihmisiltä, joten on selvää, että

aktiivinen vastamelun torjunta on välttämätön toiminto kuulokkeissa. Vastamelun torjunnan

sisältävät Live FREE NC+ ja Reflect MINI TWS ovat nyt saatavilla. Löydä täydellinen

vaihtoehto omaan aktiiviseen elämäntyyliisi!

 

JBL Reflect MINI TWS kuulokkeissa näytät hyvältä sekä treeneissä että niiden jälkeenkin.

Seitsemän tunnin soittoajalla varustettuna (21 tunnin USB-C latauskotelon kera) ne ovat

täydellinen valinta treeneihin. Älä anna sadekuuron pidätellä sinua sisällä tai hikoilun pilata

intensiivistä HIIT sessiotasi. IPX7 suojaus turvaa selustasi, ja ne pitävät kuulokkeet myös

helposti puhdistettavina.

 

Heijastavasta värivalikoimasta löydät jooga- tai juoksuvaatteisiisi sopivan sävyn. Mukautuvat

korvasovitteet pitävät huolen, etteivät kuulokkeet putoa edes tehdessäsi ‘alaspäin katsovaa

koiraa’.  JBL:n teettämässä tutkimuksessa* kävi ilmi, että hyvä istuvuus, akkukesto sekä

äänenlaatu ovat kolme tärkeintä ominaisuutta urheiluun käytettävissä langattomissa

nappikuulokkeissa. JBL Reflect MINI TWS kuulokkeet täyttävät nämä kaikki vaatimukset.

JBL Reflect MINI TWS ovat nyt saatavilla mustina, valkoisina ja sinisinä  fi.JBL.com,

hintaan €149.

https://fi.jbl.com/langattomat-nappikuulokkeet/


Vapauta oma soundisi, milloin vain, missä vain, uusilla JBL Live FREE NC+

nappikuulokkeilla. Aktiivisella vastamelun torjunnalla ja seitsemän tunnin soittoajalla (21

tuntia USB-C latauskotelon kera) varustetuilla kuulokkeilla nautit musiikista koko päivän ilman

häiriöitä. Napautat vain ohjain näppäimiä ja valitset suosikki soittolistasi joko Hey Google tai

Amazon Alexa ääniohjauksen avulla. Qi-teknologiaa hyödyntävä langaton latauskotelo eliminoi

sotkuisiin johtoihin liittyvät huolet.

 

Vakuuttava aktiivinen vastamelun torjunta auttaa sinua keskittymään rauhattomassakin

ympäristössä.     Olitpa sitten opiskelemassa tai matkalla töihin, Smart Ambient teknologia

mahdollistaa lähiympäristön havainnoinnin vaikka nauttisitkin omasta tilasta. Saumattomasti

yhdistettävät, IPX7 suojatut ja kauniisti muotoillut  JBL Live FREE NC+ ovat täällä valmiina

kohentamaan jokapäiväistä elämääsi.

 

JBL Live FREE NC+ ovat nyt saatavilla mustina, valkoisina ja ruusunpunaisina JBL.com

hintaan  €159.

 

* Perustuu JBL:n 2020 suorittamaan tutkimukseen, johon osallistui 2277 14-35 vuotiasta

vastaajaa ympäri Eurooppaa.   
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