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Nye in-ear øretelefoner fra JBL giver dig trådløs
frihed, som du aldrig har oplevet det før
De nye modeller JBL Live FREE NC+ TWS og JBL Reflect Mini
NC TWS har ikke kun aktiv støjreduktion, de er også sved- og
vandtætte

Danmark– 11. november 2020 – Nu udvider JBL deres serie af totalt trådløse øretelefoner

med modellerne JBL Live FREE NC+ TWS og JBL Reflect Mini NC TWS. Begge modeller har

aktiv støjreduktion og er IPX7-vandtætte. Og listen over gode features stopper ikke her – de har

nemlig også lang batterilevetid og den legendariske JBL-signaturlyd.
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Tag øretelefonerne i og slå alle ydre forstyrrelser fra! En ny undersøgelse blandt unge

europæere afslører, at hver anden person bruger TWS øretelefoner til at skrue ned for støjen af

menneskerne, der omgiver dem*. God aktiv støjreduktion er derfor et must-have!

 

Og hvis du er glad for en god workout, så bør du se nærmere på Reflect Mini NC TWS.

Øretelefonerne er nemlig de ultimative in-ear sportshøretelefoner med op til 7 timers

batterilevetid og hele 21 timer kombineret spilletid med det medfølgende opladningsetui. Og

med aktiv støjreduktion kan du fokusere 100% på din træning og lade musikken motivere dig.

Det IPX7-vandtætte design sikrer dig også mod både sved og regn – ligesom det gør det nemt at

holde dem rene.  

 

JBL Reflect Mini NC TWS fås nu og i flere forskellige farver, så du kan finde det helt rigtige

match til din aktive livsstil. Uanset om du er mest til yoga, løb eller crossfit, så kan du være

sikker på, at disse trådløse øretelefoner sidder sikkert fast takket være de forskellige pasformer,

som du kan vælge imellem, for at få det helt rigtige fit til netop dine ører. I en undersøgelse

foretaget af JBL ses det, at pasform, batterilevetid og lydkvalitet er de tre vigtigste funktioner,

når det kommer til valget af trådløse øretelefoner* - og med JBL Reflect Mini NC TWS får du

dem alle i et og samme produkt. Endda i et pænt diskret design.  

 

JBL Reflect Mini NC TWS er tilgængelig på https://dk.jbl.com/ til en vejledende pris på 1.199

DKK i farverne hvid, sort og blå.

https://dk.jbl.com/


Har du et liv på farten, men hvor du elsker at fordybe dig eller slå omgivelserne fra for en

stund? Så er JBL Live FREE NC+ TWS det rette fit for dig. Øretelefonerne giver dig

mulighed for at lukke ned for ydre forstyrrelser, hvad enten du er i offentlig transport, på

arbejdet eller i læsesalen. Med aktiv støjreduktion og op til 21 timers kombineret spilletid er

øretelefonerne oplagte at have med på farten.

 

Derudover kan du med Smart Ambient-teknologien endda selv vælge, hvornår du vil være

opmærksom på dine omgivelser eller tale med andre – uden du behøver at tage øretelefonerne

ud.

Og via et enkelt tryk på touch-control kan du bruge din stemme til at skifte sang eller ringe en

op, da øretelefonerne er kompatible med både Amazon Alexa og Google Assistant.

 

Sidst, men ikke mindst er øretelefonerne IPX7-vandtætte, og de fås i et lækkert design. JBL Live

FREE NC+ TWS det perfekte match til dig, der ønsker at gøre din hverdag lige dét bedre og

mere komfortabel.

 

JBL Live FREE NC+ TWS er tilgængelig på https://dk.jbl.com/ til en vejledende pris på 1.199

DKK i farverne sort, blå, lyserød og hvid.

https://dk.jbl.com/


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.

 

* Baseret på en undersøgelse foretaget af JBL i 2020 med 2277 personer i alderen 14-35 bosat i

Europa.

For mere 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

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl
mailto:jh@primetime.dk
mailto:marije.bakker@harman.com


JBL

https://news.jbl.com/
http://news.jbl.com/da-DK/

