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JBL® forsætter True Wireless succesen med
den nye JBL Live Pro 2
Nyd perfekt stemmeklarhed og True Adaptive Noise Cancelling-
teknologi på farten, i træningslokalet og hvor end musikken ellers
fører dig hen

CES 2022, LAS VEGAS – 4. januar, 2022 – JBL opgraderer sin høretelefonserie, Live, til

at inkludere funktionerne True Adaptive Noise Cancelling og Smart Ambient, forbedret

batterilevetid og hele 6 mikrofoner for perfekt stemmeklarhed. Uanset om det er musik, en

podcast eller et onlinemøde vil JBL’s nyeste True Wireless høretelefoner, levere den bedste

lydoplevelse med JBL Signature Sound, hvor end du befinder dig.
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JBL Live Pro 2 in-ear True Wireless høretelefoner har 11mm drivere i det populære 'stick'-

design med ovale rør for at sikre bedre støjreduktion og skarpere lydkvalitet. Høretelefonernes

True Adaptive Noise Cancelling med Smart Ambient giver dig mulighed for at justere mængden

af baggrundsstøj, du vil lukke ind. Det betyder, at du både kan lukke lyd ude, være opmærksom

på dine omgivelser eller føre samtaler uden at skulle fjerne høretelefonerne.

Med håndfri betjening og den dedikerede JBL-app skal du bare vælge din foretrukne

stemmeassistent. Høretelefonerne er IPX5 vand- og stænktætte, så de kan modstå vind og vejr,

mens de indbyggede seks mikrofoner isolerer støj og vind for at levere overlegen

opkaldskvalitet. Med op til 40 timers afspilningstid kan du være sikker på, at musikken altid er

med dig.

JBL Live Pro 2 egenskaber:

● JBL Signature Sound fra 11mm drivere

● Op til 40 timers afspilningstid (10 timer i høretelefonerne; 30 timer i opladningsæsken)

● True Adaptive Noise Cancelling med Smart Ambient

● 6 mikrofoner med støjreduktionsteknologi og isolering af støj fra vind

● Dual Connect + Sync med Google Fast Pair

● Håndfri stemmebetjening med Amazon Alexa og Google Assistant

● All Access Touch Control og kompatibel med JBL-appen

● IPX 5 certificering (vand- og svedtæt)

● Hurtigopladning (15 minutters opladning = 4 timers afspilningstid)

● Qi kompatibel opladning

● Pris: DKK 1.299.

 

JBL Live Pro 2 bliver leveret i JBL’s nyeste miljøvenlige indpakning.

JBL Live Pro 2 høretelefoner bliver tilgængelige i farverne blå, sort og hvid i foråret 2022 på

JBL.com.
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OM JBL

JBL-brandet er indbegrebet af den fantastiske lyd, der skaber livets største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder
som Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendture i bilen,
hæver JBLs produkter lytternes oplevelser med prisvindende lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik.
Med faglige anbefalinger og over 75 år med branchens førende innovation, er JBL-brandet autoriteten inden for
teknisk overlegen lyd. Den førende teknologi fra JBLs Signature Sound er drivkraften bag store
popkulturarrangementer, og brandet har indgået partnerskaber med nogle af verdens største talenter inden for
musik, sport og esport.
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