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JBL jatkaa True Wireless menestystään -uudet
JBL Live Pro 2 kuulokkeet ovat nyt saatavilla
Säilytä yhteys liikkeellä ollessasikin täydellisen äänenlaadun ja täysin mukautuvan vastamelu

teknologian avulla

Amsterdam – 28. kesäkuuta, 2022 – JBL päivittää langatonta Live kuulokesarjaansa

täysin mukautuvalla vastamelu teknologialla, jossa on Smart Ambient ominaisuudet, sekä

parannetulla akun kestolla ja 6 mikrofonin mahdollistamalla täydellisellä puheluäänenlaadulla.

Olipa kyse musiikista, podcastin kuuntelusta tai Zoom-palaverista – JBL:n uusimmat täysin

langattomat Live Pro 2 kuulokkeet varmistavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn JBL

Signature Soundin avulla, mihin ikinä elämä sinua ohjaakaan.   
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JBL Live Pro 2 nappikuulokkeissa on 11 millin kaiutinelementit suljetussa ‘stick’ -muodossa

sekä ovaalinmuotoiset silikonisovitteet, jotka mahdollistavat paremman meluntorjunnan sekä

tehostetumman äänenlaadun. Kuulokkeiden Smart Ambient ominaisuuksilla varustettu täysin

mukautuva vastamelu teknologia antaa käyttäjälle mahdollisuuden määritellä sisään pääsevän

taustahälyn määrän, jotta hän pysyy tietoisena ympäristöstään tai voi käydä keskustelua

poistamatta kuulokkeita korvistaan. Hands-free toiminto ja JBL:n oma kuulokesovellus

mahdollistavat helpon yhteyden haluttuun ääniavustajaan. Kuulokkeiden IPX5 vesi- ja

roiskesuojaus takaavat huolettoman ja pitkäkestoisen elementtien toiminnan ja samaan aikaan

kuusi sisäistä mikrofonia eristävät melua ja tuulta tuottaen näin erinomaista puheluääntä.  40

tunnin kokonaissoittoaika takaa, että käyttäjä voi nauttia pitkistä treeneistä salilla tai

ulkoilmassa, tai hän voi rauhassa uppoutua oman suosikki podcastinsa pariin.   

 

JBL Live Pro 2 ominaisuudet:

●      JBL:n Signature Sound nimikkoääni 11 millisistä kaiutinelementeistä

●      40 tunnin kokonaissoittoaika (10 tuntia kuulokkeista, 30 tuntia latauskotelosta) 

●      Täysin mukautuva vastamelu teknologia Smart Ambient ominaisuuksilla   

●      6 melua ja tuulta eristävällä teknologialla varustettua mikrofonia 

●      Dual Connect + Sync, Google Fast Pair ominaisuudella 

●      Hands-Free Voice Control sekä Amazon Alexa ja Google Assistant 

●      All Access Touch Control tai käytä JBL headphone sovellusta

●      IPX 5 luokitus (vesi- ja roiskesuojaus)

●      Pikalataus, 15 min = 4 tuntia

●      Qi yhteensopiva langaton lataus 

 

JBL LIVE Pro 2 nappikuulokkeet myydään JBL:n ympäristöystävällisissä pakkauksissa ja ne

ovat myynissä väreissä sininen, musta, pinkki ja hopea JBL.comissa hintaan €149.00.
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JBL

JBL brändi on huippuluokkaisen äänen ruumiillistuma, joka on läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä.
Ikonisista tapahtumista, kuten Woodstockista ja Madison Square Gardenin konserteista aina Yankee Stadiumin
peleihin ja viikonlopun roadtrippeihin, JBL:n tuotteet ovat vieneet kuulijoiden elämyksen aivan uudelle tasolle
palkitulla äänentoistolla, joka tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. 75-vuotisella kokemuksella, ammattilaisten
suosimana ja alan johtavana tuotekehittäjänä JBL brändi yhdistää rohkean tulevaisuuden vision insinöörien ja
suunnittelijoiden intohimoon sekä lahjakkuuteen ympäri maailman. JBL:n Signature Professional Sound ääni on
alansa johtavaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan merkittäviä populaarikulttuuritapahtumia. JBL tekee jatkuvaa
yhteistyötä maailmanluokan tähtien kanssa - sekä musiikin, urheilun että e-urheilun saralla.
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