
JBL® LIVE 300TWS: Sæt lyden fri

True Wireless-hovedtelefoner med JBL Signature Sound holder dig forbundet.

IFA 2019, BERLIN – 05. SEPTEMBER 2019 – Bliv helt fri for irriterende ledninger med

de spritnye JBL LIVE 300TWS. Med sit flotte design og intuitive og nemme tilkobling, kan du

nu slippe din egen lyd fri med True Wireless JBL LIVE 300TWS - hvor som helst, når som

helst. Den forstærkede baslyd gør din playliste til en, der rykker.

http://news.jbl.com/


Vær forbundet med JBL LIVE300TWS. Nu behøver du aldrig at gå glip af en eneste tone. Med

Ambient Aware-funktionen kan du nemlig høre alt, hvad der sker omkring dig - hvad enten du

befinder dig midt i det travle byliv eller sidder i lufthavnen og venter på information om dit fly

over højttaleranlægget. TalkThru-funktionen lader dig skrue ned for musikken og tale med dine

venner, uden at du behøver at tage høretelefonerne af. Og med Google Assistant og Amazon

Alexa i nærheden, kan du få svarene leveret direkte i øregangen, uanset om du er nysgerrig på

vejrudsigten eller den hurtigste vej til din næste koncert.

 

”Sidste år så vi en voldsom stigning i efterspørgslen på trådløse høretelefoner. Vi havde derfor

et ønske om at udvikle en serie af høretelefoner, der var så trådløse som muligt, sådan så alle

med disse høretelefoner kunne føle sig i ét med deres omgivelser - uanset hvor de var, og hvad

de lavede”, udtaler Dave Rogers, Administrerende direktør hos HARMAN Lifestyle Audio.

JBL’s signaturlyd giver folk energi til at komme igennem dagen, uanset om de er på vej til

arbejde eller træner op til en Ironman. ”De nye JBL LIVE 300TWS tager vores trådløse

produkt til helt nye højder takket være Urban Noise Control samt Google Assistant- og

Amazon Alexa.”

JBL LIVE 300TWS vil være tilgængelig på JBL.com fra november 2019 i både sort, hvid og blå

for 1.199 DKK.

LIVE 300TWS har følgende funktioner:

●       JBL Signature Sound

●       Op til 6 timers musikafspilning kombineret med 14 timers opladningsetui 

https://news.jbl.com/images/328845
https://news.jbl.com/images/328844


●       Urban Noise Control: Ambient Aware og TalkThru

●       IPX5-svedsikret og -vandbestandig

●       Få hjælp fra din yndlings stemmeassistent. Brug JBL-appen til at aktivere Google

Assistant eller Amazon Alexa for at ændre din spilleliste, tjekke vejrmeldingen eller stille

spørgsmål

●       Ergonomisk pasform og design

●       10-minutters hurtigopladning, der giver 1 hel times batterilevetid

Og det er ikke alt. JBL LIVE 300TWS er den seneste tilføjelse til det voksende udvalg af True

Wireless-høretelefoner fra JBL, så du kan klare dagens aktiviteter med den supersikre pasform,

JBL-kvalitetslyd og en gnidningsfri forbindelse.

JBL REFLECT FLOW

Det er ingen hemmelighed, at alle træningsentusiaster har deres egen træningsstil, og

ovenikøbet deres egen præferencer inden for høretelefoner. JBL REFLECT FLOW giver lytterne

mulighed for at udtrykke sig selv, sin egen stil samt ambitioner samtidig med, at man træner til

en episk lyd og nyder den trådløse egenskab.

Med sin patenterede FreeBit-ergonomi, nemme tilkoblingsmulighed til en personlig

stemmeassistent, IPX7-klassificering for vandbestandighed og 30+ timers sammenlagt

afspilningstid, er JBL REFLECT FLOW det rette valg for dig, der kan lide at se godt ud - også

mens du træner.

 

JBL REFLECT FLOW fås nu på JBL.com i farverne sort og isblå for 1.199 DKK.
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JBL REFLECT FLOW har følgende funktioner:

●       JBL Signature Sound

●       30 timers sammenlagt afspilningstid

●       IPX7 vandtæt og svedsikret

●       Kraftigt 20-timers opladningsetui

●       TalkThru- og Ambient Aware-teknologi

●       Nem forbindelse til stemmeassistenter (f.eks. Google Assistant eller Amazon Alexa)

●       Ergonomisk pasform og design

JBL TUNE 120TWS

JBL TUNE 120TWS in-ear høretelefoner er svaret på den nye musikalske oplevelse, og er

tilegnet den store musikentusiast, der ønsker at slippe for kabler. Med JBL’s Pure Bass Sound

og nemme tilslutning til stemmeassistenter, kan vores lyttere starte dagen på den måde, der

passer dem bedst – uanset om de ringer til venner, pendler på arbejde eller fordyber sig i sin

yndlingssang eller podcast.

 

JBL TUNE 120TWS er tilgængelig på JBL.com i hvid, sort og blå til 799 DKK.

JBL TUNE120TWS har følgende funktioner:

●       JBL PureBass-lyd

●       16 timers sammenlagt afspilningstid

●       Kraftigt 12-timers opladningsetui
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●       Håndfri stereoopkald, tilkobling til stemmeassistenter med et enkelt klik

●       Ergonomisk pasform og design

●       15-minutters hurtig-opladning, der giver 1 hel times batterilevetid

JBL ENDURANCE PEAK

JBL’s ENDURANCE PEAK er løsningen til de kræsne, der er på udkig efter sportshøretelefoner,

som kan klare den lidt mere intense træning. Med 28 timers sammenlagt spilletid, vil

sportsudøverne elske denne trådløse oplevelse med touch control og PowerHook-design. Dette

er de helt perfekte hovedtelefoner til motionscenteret, løbeturen eller vandreturen, og i al slags

vejr.

 

JBL ENDURANCE PEAK er tilgængelige på JBL.com i sort til 899 DKK.

JBL ENDURANCE PEAK har følgende funktioner:

●       JBL Signature Sound

●       28 timers sammenlagt afspilningstid

●       TwistLock™- og FlexSoft™ -teknologi

●       PowerHook™

●       IPX7 vandbestandig og svedsikret

●       Kraftigt 24-timers opladningsetui 

●       Håndfri opkald

●       Touch control til betjening af alle funktioner
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UA True Wireless FLASH – Udviklet af JBL

Atleter, der præsterer deres yderste, behøver ikke kigge længere end til UA True Wireless

FLASH-hovedtelefoner – udviklet af JBL. Disse trådløse, vandtætte in-ear høretelefoner er

blevet designet af løbere til løbere. Med disse lette, helt trådløse høretelefoner kan løberne

bryde fri af kablernes begrænsninger. Bevar det ultimative fokus med dette ultra komfortable

Sport Flex Fit-design, som holder høretelefonerne på plads, så du ikke behøver at rette på dem

hele tiden. Og med UA Storm Proof vandtæthedsteknologi samt IPX7-klassificering modstår

disse høretelefoner alle svedige træningssessioner i al slags vejr. Med 25 timers sammenlagt

afspilningstid, kan lytterne fortsætte endnu længere samt booste deres præstationer – alt

sammen med JBL’s fantastiske lydkvalitet.

 

UA True Wireless FLASH – udviklet af JBL - er nu tilgængelig på JBL.com og

UnderArmour.com i sort til en pris på 1.299 DKK.

Funktioner i UA True Wireless FLASH – udviklet af JBL:

●       JBL Charged Sound

●       Bionic Hearing med TalkThru- og AmbientAware-teknologi

●       UA Storm Proof svedsikrings- og vandtæthedsteknologi med IPX7-klassificering

●       Op til 5 timers batterilevetid med et kraftigt 20-timers opladningsetui af aluminium

●       Bluetooth® reelt trådløs

●       Sport Flex Fit Ear Tip medfølger i tre forskellige pasformer

Yderligere information fås ved henvendelse til:

http://www.jbl.com/
https://www.underarmour.com/en-us/
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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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