
 02 september 2020, 14:35 (CEST)

Nye trådløse earbuds fra JBL forener aktiv
støjreduktion med IPX7
Nu udvider JBL deres serie af trådløse in-ear høretelefoner, der
er designet til hverdagen

Danmark – 2. september, 2020 – Slå alle ydre forstyrrelser fra og fokusér. JBL Live FREE

NC+ og JBL Reflect MINI TWS har nemlig både aktiv støjreduktion og JBL’s Smart Ambient

teknologi, der sikrer, at du kan høre dine omgivelser, når det er nødvendigt. Begge

høretelefoner er IPX7-vandtætte, og sikrer dermed en bedre holdbarhed. Derudover har de lang

batterilevetid, hurtig parring til Bluetooth og selvfølgelig den sædvanlige gode JBL-signaturlyd. 

⏲

https://news.jbl.com/


 

Men de to nye par høretelefoner er ikke de eneste, som JBL-familien udvides med. De nye JBL

Tune 225TWS bydes også velkommen, og er en opgraderet udgave af den populære JBL Tune

220TWS. Alle har dog det til fælles, at de er designet til den moderne forbrugers hverdag.

"Vi er glade for at kunne introducere en række af nye trådløse in-ear
høretelefoner, der kombinerer kraftfuld lyd med banebrydende design og
teknologi, som JBL er kendt for. Aktiv støjreduktion og IPX7, der gør
høretelefonerne både sved- og vandtætte og som forbedrer deres alsidighed
og ydeevne markant. Som noget helt nyt introducerer vi også Dual Connect +
Sync-teknologi, der sikrer, at de parrer med din enhed så snart, de tages ud af
deres etui. Det betyder, at hver høretelefon tilsluttes øjeblikkeligt og
uafhængigt, hvor du kan tildele unikke funktioner til venstre og højre
høretelefon.”
— Dave Rogers, administrerende direktør, HARMAN Lifestyle Division

JBL Live FREE NC+

Med JBL Live FREE NC+ høretelefoner kan du leve uden forstyrrelser. Med aktiv støjreduktion

og op til 21 timers kombineret spilletid er høretelefonerne oplagte at have med på farten. Der er

ingen irriterende kabler, heller ikke når de skal oplades, da de nemt kan oplades via det Qi-

kompatible trådløse opladningsetui. Høretelefonerne har også indbygget Hey Google og

Amazon Alexa, så du blot ved et enkelt tryk på touch control, kan vælge spilleliste ved brug af

din stemme. Med problemfri tilslutning, IPX7 og smukt design giver JBL Live FREE NC+ dig

rig mulighed for fantastisk lyd – når som helst og hvor som helst.

 

JBL Live FREE NC+ vil være tilgængelig på https://dk.jbl.com/ til oktober 2020 til en

vejledende pris på 1.199 DKK i farverne sort, blå, lyserød og hvid.

https://dk.jbl.com/


JBL Live FREE NC+ produktfunktioner:
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JBL-signaturlyd

Aktiv støjreduktion med Smart Ambient-teknologi

Højre og venstre høretelefon kan bruges uafhængigt til opkald og musik

Nem tilslutning – åben etuiet for at parre automatisk til din enhed

Op til 7 timers spilletid – medfølgende etui sikrer op til 21 timer kombineret spilletid

Qi-kompatibel eller USB-C opladning

IPX7 vand- og svedtæt

Indbygget stemmeassistent – både kompatibel med Hey Google og Amazon Alexa

Ergonomisk pasform og design

 

JBL Reflect MINI TWS

Se godt ud både før, under og efter din træning med JBL Reflect MINI TWS. De justerbare in-

ear høretelefoner med Freebit-tilbehør, IPX7-vandtæt design og 21 timers spilletid i et diskret

etui, gør disse høretelefoner til de ultimative in-ear sportshøretelefoner. De er designet til

hverdagen, og har indbygget aktiv støjreduktion, så du både under træning, på rejser og på

arbejdet kan fokusere og afholdes fra at blive unødigt distraheret. Men med Smart Ambient-

teknologien kan du stadig vælge, når du vil være opmærksom på dine omgivelser eller tale med

andre. Så uanset om du er mest til yoga, løb eller HIIT, så er JBL Reflect MINI TWS den

perfekte tilføjelse til din aktive livsstil.
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JBL Reflect MINI TWS vil være tilgængelig på https://dk.jbl.com/ til oktober 2020 til en

vejledende pris på 1.199 DKK i farverne hvid, sort og blå.

 

JBL Reflect MINI TWS produktfunktioner:

Op til 7 timers spilletid – medfølgende etui sikrer op til 21 timer kombineret spilletid

Aktiv støjreduktion med Smart Ambient-teknologi

Justerbare høretelefoner med Freebit-tilbehør for en sikker pasform

JBL-signaturlyd

Indbygget stemmeassistent – både kompatibel med Hey Google og Amazon Alexa

IPX7 vand- og svedtæt

Højre og venstre høretelefon kan bruges uafhængigt til opkald og musik

Nem tilslutning – åben etuiet for at parre automatisk til din enhed

 

JBL Tune 225TWS

Lyt til musik uden at gå på kompromis med design. Efterfølgeren til JBL Tune 220TWS er Tune

225TWS, der beholder de bedste dele af de populære høretelefoner, men som tilføjer nye

funktioner, længere spilletid og en forbedret lyd.

Høretelefonerne leverer kraftig lyd til alle dine spillelister med JBL Pure Bass-lyd i et stilsikkert

design, der kommer i seks moderne farver. På få sekunder bliver du forbundet til din enhed, så

du kan nyde lyden af de nyeste spillelister eller lave et opkald – helt ledningsfrit. Disse

komfortable høretelefoner er designet til et liv på farten, takket være det kompakte

opladningsetui, der har op til 25 timers spilletid.
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JBL Tune 225TWS vil være tilgængelig på https://dk.jbl.com/ til oktober 2020 til en vejledende

pris på 999 DKK i farverne sort, hvid, pink, blå, grå og rose gold.

 

JBL Tune 225TWS produktfunktioner:
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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.

JBL Pure Bass og stor 12 mm dynamisk driver for kraftfuld lyd

Op til 5 timers spilletid - medfølgende etui sikrer op til 25 timer kombineret spilletid

Højre og venstre høretelefon kan bruges uafhængigt til opkald og musik

Håndfri stereo opkald

Find din foretrukne stil med seks forskellige farver at vælge imellem

Slankt og praktisk opladnings etui, der oplades via USB-C

Ergonomisk pasform og design

 

 For yderligere information, kontakt venligst:

 

Jakob Høegh
Primetime Kommunikation  
jh@primetime.dk  
+45 61 65 21 81

Marije Bakker
HARMAN Consumer Lifestyle EMEA  
marije.bakker@harman.com
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