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JBL® udvider LIVE-serien med tre nye hovedtelefoner:  
alle designet til at forbedre brugeroplevelsen 

 
Nye modeller inkluderer True Wireless CES® 2021 Innovation prisvindere samt over-ear- 

og on-ear valgmuligheder med støjreduktion og integrerede stemmeassistenter 
 

KØBENHAVN, 7. januar 2021 - JBL udvider sin imponerende LIVE-serie med lanceringen af tre nye 
modeller: JBL LIVE PRO+, JBL LIVE 660NC og JBL LIVE 460NC. Lanceringen inkluderer en blanding af 
True Wireless, over-ear og on-ear hovedtelefoner til brugere, der ønsker at få mere ud af deres 
hovedtelefoner med kvalitetslyd og praktiske funktioner. Hver model er udstyret med JBL Signatur Sound og 
støjreducerende funktioner med Smart Ambient og håndfri betjening via integrerede stemmeassistenter. 
 
Som "Best of Innovation Honoree" til den prestigefyldte CES® 2021 Innovation Awards har JBL LIVE PRO+ 
True Wireless hovedtelefoner et smart design og er udstyret med adaptiv støjreduktion med Smart Ambient, 
så brugerne kan indgå i samtaler uden at fjerne hovedtelefonerne. De inkluderer også tre-mikrofonteknologi 
med ekkodæmpende teknologi for at sikre skarpe, klare opkald, selv i støjende og blæsende omgivelser. 
Understøttelse af Hotword og Device Action giver nem adgang til foretrukne stemmeassistenter ved hjælp af 
stemmekommandoer eller med et tryk på hovedtelefonerne. Med IPX4 vandtæthed er disse hovedtelefoner 
alsidige nok til både konferenceopkald, ærinder på farten eller afslapning derhjemme. Med Qi-kompatibel 
trådløs opladning svarer 10 minutters opladning til 1 times afspilning. 
 
JBL LIVE PRO+ Features: 

● JBL Signature Sound 
● Adaptiv støjreduktion med Smart Ambient 
● Trådløs opladning; Qi kompatibel 
● Ekkodæmpende teknologi 
● Dual Connect + Sync 
● Automatisk afspilning/pause 
● Op til 7 timers afspilningstid (6 timer ved benyttelse af støjreduktionsfunktionen) 
● Kompakt etui til opladning, der sikrer op til 21 timers batterilevetid 
● Touch-kontrol 
● Kan tilpasses med My JBL Headphones-appen 
● IPX4 vandtæt  
● Fast Pair 
● Speed Charge via USB Type-C 
● Håndfri styring via stemmeassistent (Google Assistant and Amazon Alexa)  
● Hotword og Device Action understøttelse 

 
JBL LIVE PRO+ kan købes på JBL.com fra april 2021 til 1.499 DKK og fås i fire farver - sort, hvid, pink og 
beige. 
 
For dem, der foretrækker over-ear hovedtelefoner, har JBL LIVE 660NC-modellen op til 40 timers 
batterilevetid, hvis du bruger adaptiv støjreduktion eller 50 timer uden brug af støjreduktion, hvilket gør 
denne model til et fremragende valg, både til når du er på farten eller arbejder hjemmefra. De mange 
forbindelsesmuligheder gør det nemt at skifte mellem to separate enheder. Ligesom JBL LIVE PRO+ er 
660NC-modellen også udstyret med Hotword og Device Action-understøttelse for nem adgang til foretrukne 
stemmeassistenter ved hjælp af stemmekommandoer eller med tryk og hold på hovedtelefonerne. 
 
JBL LIVE 660NC Features: 

● JBL Signature Sound  
● Automatisk afspilning/pause 
● Adaptiv støjreduktion med Smart Ambient 
● Håndfri styring via stemmeassistenter (Google Assistant and Amazon Alexa)  
● Stereoopkald 
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● Multi-point connection 
● Op til 50 timers afspilningstid (40 timer ved benyttelse af støjreduktionsfunktionen) 
● Speed Charge (10 minutters opladning = 4 timers afspilningstid)  
● Hotword og Device Action understøttelse 
● Kan tilpasses med My JBL Headphones-appen 

 
JBL LIVE 660NC kan købes på JBL.com fra marts 2021 til 1.299 DKK og fås i tre farver - sort, blå og 
hvid. 

 
JBL LIVE 460NC on-ear-hovedtelefoner er den mest økonomiske løsning i den nye LIVE-serie. 
Ligesom de andre modeller, har JBL LIVE 460NC-modellen også Adaptive Noise Cancelling med 
Smart Ambient-teknologi, Hotword og Device Action stemmeassistentfunktioner ved hjælp af 
stemmekommandoer eller med tryk og hold på høretelefonerne. Derudover leveres de med Speed 
Charge, og sikrer samtidig op til 50 timers samlet batterilevetid. 
 
JBL LIVE 460NC Features: 

● JBL Signature Sound 
● Automatisk afspilning/pause 
● Adaptiv støjreduktion med Smart Ambient 
● Håndfri styring via stemmeassisten (Google Assistant and Amazon Alexa)  
● Stereoopkald 
● Multi-point connection 
● Op til 50 timers afspilningstid  
● Speed Charge (10 minutters opladning = 4 timers afspilningstid)  
● Hotword og Device Action understøttelse 
● Kan tilpasses med My JBL Headphones-appen 

 

JBL LIVE 460NC kan købes på JBL.com fra marts 2021 til 800 DKK og fås i fire farver - sort, blå, hvid og 

rose. 

 

Om JBL 

JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som 

Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, hæver 

JBL lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. Med faglige 

anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk overlegen 

lyd. 

Om HARMAN 

HARMAN (harman.com) designer og udvikler internetforbundne produkter og løsninger til bilproducenter, 

forbrugere og virksomheder på verdensplan. Disse inkluderer forbundne bilsystemer, AV-produkter, 

automationsløsninger til virksomheder samt services, der understøtter Internet of Things. Med førende 

brands som AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® og Revel® er HARMAN 

foretrukket blandt audiofiler, musikere og på de spillesteder, hvor de optræder verden over. Flere end 50 

millioner biler er i dag udstyret med HARMANs lyd- og forbundne bilsystemer. Virksomhedens 

softwareløsninger driver milliarder af mobile enheder og -systemer, der er internetforbundne, integrerede og 

sikre på tværs af alle platforme; fra arbejdspladsen og hjemmet til bilen og mobiltelefonen. HARMAN har 

cirka 30.000 medarbejdere i Nord-, Syd- og Centralamerika, Europa og Asien. I marts 2017 blev HARMAN et 

fuldt ejet datterselskab af Samsung Electronics Co., Ltd. 
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