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JBL® kasvattaa LIVE sarjaa kolmella, arkea
helpottavalla, uudella kuulokemallilla
Uudet mallit koostuvat langattomasta CES® 2021 Innovation
Awards voittajasta, sekä over-ear- ja on-ear-mallista, joissa on
vastameluntorjunta sekä integroitu ääniavustus

⏲

https://news.jbl.com/


HELSINKI – Tammikuu 7, 2021 – JBL laajentaa jo valmiiksi vakuuttavaa LIVE sarjaansa

kolmella uudella mallilla: JBL LIVE PRO+, JBL LIVE 660NC ja JBL LIVE 460NC.

Uutuussarja koostuu täysin langattomasta-, over-ear- ja on-ear-kuulokemalleista, jotka

tarjoavat lisävaihtoehtoja kuluttajille, jotka etsivät parempia kuunteluelämyksiä laadukkaan

äänentoiston ja käyttömukavuuden avulla. Kaikissa malleissa on JBL Signature Sound ääni ja

Smart Ambient vastamelun torjunta, sekä integroitu ääniavustus.

 

Arvovaltaisen CES® 2021 Innovation Awardsin valitsema voittaja “Best of Innovation

Honoree” sarjassa, JBL LIVE PRO+ true wireless -kuulokkeet, ovat varustettu mukautuvalla

Smart Ambient meluntorjunnalla, joka mahdollistaa käyttäjien keskustelun poistamatta

nappeja korvistaan. Molemmissa napeissa on myös kolme kaikuvaimennusteknologialla

varustettua mikrofonia, jotka takaavat selkeän puhelun, vaikka olisi meluisassa tai tuulisessa

ympäristössä. Hotword ja Device Action tuet mahdollistavat helpon yhteyden käyttämällä

äänikomentoa valitun ääniavustajan kanssa tai vain napauttamalla korvanappia. IPX4

luokituksella varustettuna kuulokkeet ovat mukautuvat helposti puhelinneuvotteluihin,

asioiden hoitoon tai kotona hengailuun. Qi yhteensopivalla langattomalla latauksella

varustettuna ne mahdollistavat 10 minuutin pikalatauksella tunnin välitöntä käyttöaikaa.

JBL LIVE PRO+ ominaisuudet:



●      JBL Signature Sound 

●      Adaptive Noise Cancelling with Smart Ambient

●      Wireless Charging; Qi compatible

●      Echo Cancelling Mic Technology

●      Dual Connect + Sync

●      Auto Play/Pause

●      Up to 7 hours of playback in the earbuds (6 hours if using noise cancelling feature)

●      Compact charging case that holds up to 21 hours of battery life

●      All-access touch control

●      Customizable with My JBL Headphones app

●      IPX4 water resistant

●      Fast Pair

●      Speed charge via USB Type-C

●      Hands-free voice control by multi voice assistant (Google Assistant and Amazon Alexa)

●      Hotword and Device Action support

 

JBL LIVE PRO+ ovat saatavilla JBL.com huhtikuusta 2021 alkaen hintaan €179, neljässä

värissä - Black, White, Pink ja Beige 

Kaikille jotka suosivat over-ear kuulokkeita, JBL LIVE 660NC malli tarjoaa akunkestoa 40

tunnin ajaksi Adaptive Noise Cancelling teknologiaa hyödynnettäessä, ja jopa 50 tuntia ilman

meluntorjuntaa - loistava valinta matkalle tai kotona työskentelyyn. Multi-Point Connection

mahdollistaa vaivattoman vaihdon kahden eri laitteen välillä. Kuten JBL LIVE PRO+, myös

660NC ovat myös varustettu Hotword ja Device Action tuilla, mahdollistaen helpon yhteyden,

joko valittuun ääniavustajaan käyttäen äänikomentoa, tai painamalla kuulokenappia.



JBL LIVE 660NC ominaisuudet:

●      JBL Signature Sound 

●      Auto Play/Pause

●      Adaptive Noise Cancelling with Smart Ambient

●      Hands-free Voice Control by Google and Amazon

●      Stereo calls

●      Multi-Point Connection

●      Up to 50 hours of playback (40 hours if using adaptive noise cancelling feature)

●      Speed Charge (10-minute charge = 4 hours playtime)

●      Hotword and Device Action support

●      Customizable with My JBL Headphones app

 

JBL LIVE 660NC ovat saatavilla JBL.com maaliskuusta 2021 hintaan €179  kolmessa värissä -

Black, Blue ja White.

 

JBL LIVE 460NC on-ear kuulokkeet ovat edullisin vaihtoehto uudistetussa LIVE sarjan

valikoimassa. Kuten edellisetkin mallit, JBL LIVE 460NCs kuulokkeet sisältävät mukautuvan

Smart Ambient teknologialla varustetun meluntorjunnan, sekä Hotword ja Device Action tuet.

Niissä on myös Speed Charge toiminto ja 50 tunnin akunkesto.



JBL LIVE 460NC ominaisuudet:

●      JBL Signature Sound 

●      Auto Play/Pause

●      Adaptive Noise Cancelling with Smart Ambient

●      Hands-free Voice Control by Google and Amazon

●      Stereo calls

●      Multi-Point Connection

●      Up to 50 hours of playback

●      Speed Charge (10-minute charge = 4 hours playtime)

●      Hotword and Device Action support

●      Customizable with My JBL Headphones app

 

JBL LIVE 460NC ovat saatavilla JBL.com maaliskuusta 2021 hintaan €129,  neljässä värissä -

Black, Blue, White ja Rose.
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