
 08 helmikuu 2023, 10:00 (EET)

JBL Live FLEX: Uppoudu ääneen
mukavuudesta tinkimättä

Amsterdam – 7. helmikuuta 2023 – Koe JBL:n mukaansatempaava tilaääni missä vain

oletkin, mukavuudesta tinkimättä - tutustu JBL Live FLEX -kuulokkeisiin. JBL:n täysin

mukautuvan vastameluteknologian ansiosta voit nyt nauttia sekä nappikuulokkeiden

mukavuudesta että tehokkaasta melunvaimennuksesta ja JBL:n Signature Sound -äänestä.
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“Tutkimuksemme mukaan ‘stick’-malliset nappikuulokkeet ovat yksi suosituimmista

kuulokemalleista, vaikka melunvaimennus on tässä mallissa ollut aina haasteellista. Haluamme

JBL:llä tarjota kuluttajille valinnanvaraa, ja uunituore JBL Live FLEX yhdistää ainutlaatuisella

tavalla avoimen ’stick’-muotoilun sekä täysin mukautuvan vastameluteknologiamme. Se

mukautuu automaattisesti liikkeisiisi ja ympäristöösi, vaikka siinä ei ole fyysistä tiivistettä

korviesi ja ulkomaailman välillä”, kertoo Pascal van Laer, Vice President of Headphones &

Wearables.

 

Korkealaatuiset 12 mm neodyymielementit takaavat loistavan äänenlaadun kaikista laitteista ja

äänen lähteistä. Entä jos haluat sanoa jotain? Nappikuulokkeiden kuusi mikrofonia varmistavat

selkeät, kirkkaat puhelut ja ääniohjauksen missä tahansa ympäristössä ja millä vain laitteella.

JBL Live FLEX:n kanssa kuuntelet ja tulet kuulluksi.

 

Mukauta musiikki juuri sinulle sopivaksi

Räätälöi kuuntelukokemuksesi tekemällä korvakäytävätesti JBL:n sovelluksessa

vastamelutoiminnon mukauttamiseksi. Sovelluksessa on helppo rakentaa juuri sinulle sopiva,

henkilökohtainen kuunteluprofiili HARMANin edistyneen Personi-Fi 2.0 -teknologian avulla.

 

JBL Live FLEX ominaisuudet:

●      Avoin nappikuulokerakenne mukavuuden takaamiseksi

●      Täysin mukautuva vastamelutila 17 erilaisella suodattimella ja ambient sound -toiminto

(ympäristön äänitila)

●      Korkealaatuiset 12 mm neodyymielementit ja JBL:n Signature Sound -ääni

●      Räätälöity kuunteluelämys Personi-Fi 2.0 -teknologian avulla

●      Immersiivinen JBL:n Spatial Sound -tilaääni mistä vain lähteestä tai laitteesta

●      Jopa 40 tuntia musiikintoistoaikaa, kun vastamelutoiminto on pois päältä (kuulokkeissa 8

tuntia ja latauskotelon kanssa 32 tuntia lisää) tai jopa 30 tuntia musiikintoistoaikaa

vastamelutoiminnon kanssa (kuulokkeissa jopa 6 tuntia ja latauskotelon kanssa 24 tuntia lisää)

●     Qi-yhteensopiva langaton latauskotelo

●    6 mikrofonia ja Beamforming-teknologia kummassakin kuulokkeessa selkeiden puheluiden

soittamiseksi

●      IP54: hiki- ja vesitiiviit kuulokkeet ja IPX2-luokiteltu latauskotelo

●      Bluetooth 5.3 LE -yhteensopiva*

●      Monipisteliitäntä useampaan laitteeseen yhdistämiseksi samaan aikaan

●      Lisää ominaisuuksia JBL Headphones -sovelluksen kautta



●      Hinta: 179,99 €

 

*Päivitettävissä myöhemmin

 

JBL Live FLEX on pakattu JBL:n ympäristöystävälliseen pakkaukseen. 

 

JBL Live FLEX -nappikuulokkeet ovat saatavilla mustina, sinisinä, hopeisina ja

vaaleanpunaisina. Kuulokkeet tulevat myyntiin Suomessa helmikuussa 2023.
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Jo yli 75 vuoden ajan JBL on ollut läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä musiikin, tyylin, pelaamisen ja
urheilun saralla. JBL vie kuunteluelämyksen uudelle tasolle erinomaisella äänenlaadulla ja rohkaisee tuotteillaan
yksilöllisyyteen sekä itseilmaisuun. Ensiluokkainen ammattitaito, alan johtava tuotekehitys sekä lahjakkaat
insinöörit ja suunnittelijat ympäri maailman tekevät JBL:stä audioalan edelläkävijän. JBL Pro Sound -ääni
edustaa alan johtavaa teknologiaa. Sen avulla luodaan suuria kulttuuritapahtumia sekä mahdollistetaan
yhteistyö maailmanluokan tähtien kanssa musiikin, urheilun ja e-urheilun aloilla.
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