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JBL Live FLEX: Personlig lydoplevelse møder
udsøgt komfort

København – 8. februar, 2023 – De nye JBL Live FLEX kommer med JBL Spatial Sound

og lover stor komfort, så du kan bruge dem overalt. Takket være JBL’s True Adaptive Noise

Cancellation er det nu muligt at nyde den høje lydkvalitet af JBL Signature Sound uden

forstyrrende lyde fra omgivelserne. Live FLEX er designet med fokus på komfort og kommer i

det populære stick-design.
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“Ud fra vores omfattende undersøgelser ved vi, at stick-designet er en af   de mest populære

høretelefoner – også selvom støjreduktion fra forstyrrende omgivelser kan være en udfordring

med dette design. Hos JBL ønsker vi at tilbyde en bred vifte af valgmuligheder til forbrugerne,”

udtaler Pascal van Laer, Vice President for Headphones & Wearables hos Harman og

fortsætter:

“JBL Live FLEX tilbyder en unik kombination af et åbent stick-design og teknologien, True

Adaptive Noise Cancellation. Og på trods af, at der ikke er en fysisk støjreduktion mellem

brugeren og omverdenen i designet, som det er tilfældet i JBL-modeller med øreprop-design,

tilpasser Live FLEX sig automatisk til bevægelser og omgivelser.”

I JBL Live FLEX leverer 12 mm High-Fidelity neodym-drivere fremragende lyd fra enhver

musikkilde og enhed. Og med høretelefonernes 6 mikrofoner kan du foretage klare og perfekte

opkald, uanset hvor du befinder dig. Samtidig har du let adgang til din foretrukne

stemmeassistent for ukompliceret kontrol. Med JBL Live FLEX kan du både lytte og blive hørt.

 

Gør musikoplevelsen helt personlig

Gennem JBL-appen kan du tage øregangstesten og få brugerdefineret støjreduktion, og når du

har tilpasset din høreprofil med HARMANs avancerede Personi-Fi 2.0, får du den ultimative

personlige lydoplevelse.

JBL Live FLEX egenskaber:

● Åbent stick-design for komfort gennem hele dagen

● True Adaptive Noise Cancelling med 17 forskellige ANC-filtre og muligheden for at lukke lyde

fra omgivelserne ind

● 12 mm High-Fidelity neodym-drivere med JBL Signature Sound

● Personlig lydoplevelse med Personi-Fi 2.0

● Fordybende JBL Spatial Sound fra enhver musikkilde og enhed

● Op til 40 timers samlet musikafspilning med ANC slukket (op til 8 timer i høretelefonerne

med yderligere 32 i opladningsetuiet) eller op til 30 timers samlet musikafspilning med ANC

tændt (op til 6 timer i høretelefonerne med yderligere 24 i opladningsetuiet)

● Qi-kompatibelt trådløst opladningsetui

● 6 mikrofoner til perfekte opkald drevet af dobbelte stråleformende mikrofoner på hver earbud

● IP54 vand- og svedtætte høretelefoner og IPX2 i opladningsetui

● Bluetooth 5.3 LE lydkompatibel*

● Multi-point tilslutning af flere enheder på samme tid



● Flere funktioner er tilgængelige via JBL Headphones-appen

● Pris: 1.299 DKK

*Tilgængelig via OTA på et senere tidspunkt

JBL Live FLEX er pakket i JBL’s seneste miljøvenlige emballage og er tilgængelige i sort, blå,

sølv og rose i Danmark til februar 2023.
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OM JBL

I over 75 år har JBL været med til at forme mindeværdige øjeblikke i samspillet mellem musik, livsstil, gaming og
sport. JBL løfter lytteoplevelserne til nye højder med fantastisk lydkvalitet og produktdesign, der fremmer
individualitet og selvudfoldelse. Med en passion for lyd bidrager talentfulde ingeniører og designere til høj
kvalitet og brancheførende innovation over hele kloden, som gør JBL til en pioner i lydindustrien. JBL Pro Sound
er den førende teknologi, der skaber kulturel fremdrift på tværs af lande gennem store populærkulturelle
begivenheder og partnerskaber med verdens toptalenter inden for musik, sport og e-sport.  
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