
 29 maj 2019, 09:00 (CEST)

Uovertruffen lyd og intelligente funktioner. JBL®
lancerer JBL LIVE - en ny kollektion af trådløse
hovedtelefoner

De stilfulde LIVE hovedtelefoner med Urban Noise Control-funktioner er nu

tilgængelige

⏲

http://news.jbl.com/


København – 29. maj 2019 – JBL er tilbage med en ny serie af trådløse hovedtelefoner, der

tager musikoplevelsen til det næste niveau. Den nye JBL LIVE-serie er designet til en urban

livsstil og kombinerer JBL’s signaturlyd med et behageligt og elegant design. Gør dig klar til at

være på farten i selskab med en unik lydoplevelse understøttet af Google Assistent og Amazon

Alexa.

 

Gennem en ideel kombination af stil og funktionalitet er JBL’s nye LIVE-serie perfekt til alle

musikelskere. LIVE 650BTNC og 500BT giver dig over-ear komfort, LIVE 400BT har et on-ear

design og LIVE 220BT er til dem, der foretrækker in-ear høretelefoner. Hele serien er

kompatibel med Bluetooth og senere på året vil LIVE 300BT blive lanceret for at forøge familien

af trådløse hovedtelefoner.

JBL LIVE-hovedtelefonerne er fyldt med smarte funktioner, der giver lytteren mulighed for at

nyde en uovertruffen lyd på selv de mest støjende steder. Og ikke nok med det, så har både LIVE

400BT, LIVE 500BT og LIVE 220BT indbygget Urban Noise Control, TalkThru og Ambient

Aware, så du selv kan justere lydniveauet i forhold til dine omgivelser. Med TalkThru sænkes

volumen og de udadvendte mikrofoner aktiveres automatisk. Stemmer og omkringliggende lyde

fremhæves naturligt, så du let kan tale med vennerne uden at tage hovedtelefonerne af. I

Ambient Aware tilstand kan du justere niveauet af baggrundsstøj som du vil, og forblive

opmærksom på lydene omkring dig, når der er behov for det.

Storebroren i kollektionen, JBL LIVE 650BTNC, har desuden en indbygget Active Noise

Cancelling-teknologi, der kan blokere for ydre støj, så intet forstyrrer din lytteoplevelse.  

Ud over Urban Noise Control har hele LIVE-sortimentet indbygget stemmestyring, der giver dig

håndfri hjælp overalt. Uanset om du leder efter din favorit kunstners seneste sang eller

vejvisning til dit næste møde, så er du altid kun et enkelt klik fra at få svaret serveret direkte i

øregangene. Et simpelt klik på venstre høretelefon forbinder dig nemlig med både Google

Assistant og Amazon Alexa, som altid er klar til at hjælpe dig.

Med fire forskellige modeller at vælge mellem, alle i et elegant og letvægts aluminumdesign, kan

enhver musikelsker nu finde de helt perfekte hovedtelefoner til en hverdag på farten.

JBL® LIVE-seriens hovedtelefoner er nu tilgængelige hos udvalgte forhandlere og på

https://dk.jbl.com/ i en række forskellige farver, herunder sort, hvid, rød og blå.

 

JBL® LIVE-seriens egenskaber efter produkt:

https://dk.jbl.com/
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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.
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