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Lev for fuld styrke.
Få det bedste ud af hvert øjeblik, og hold kontakten til din omverden med JBL LIVE 220BT. 
Med den berømte JBL-lyd og trådløs forbindelse med nem adgang til Google Assistent eller 
Amazon Alexa kan JBL LIVE 220BT uden problemer integreres med alle dele af din verden. 
Det er nemt at afspille din yndlingsplayliste eller sende en besked til en ven uden at skulle 
kigge på telefonen. Og hvis du stadig vil høre, hvad der sker omkring dig, eller tale med 
dine venner, mens du har hovedtelefonerne på, skal du bare aktivere Ambient Aware- og 
TalkThru-teknologierne. Hvis batteriet er fladt efter 10 timers arbejde, kan du genoplade 
JBL LIVE 220BT i blot 15 minutter for at få en ekstra time. Det fleksible nakkebånd sidder 
komfortabelt om nakken og giver dig mulighed for at folde hovedtelefonerne, så du nemt 
kan have dem i lommen, når du ikke bruger dem. JBL LIVE 220BT-hovedtelefonerne 
er udført i førsteklasses materialer og i et stort udvalg af farver. Fjernbetjeningen med 
4 knapper og mikrofon understøtter den håndfri forbindelse. Flerpunktsforbindelsen skifter 
let mellem video og opkald fra to forskellige enheder, så du kan styre dine opkald uden at 
gå glip af noget. Når du ikke bruger hovedtelefonerne, kan du nemt have dem om halsen 
takket være de magnetiske ørestykker.

Trådløse øretelefoner med nakkebånd
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Trådløse øretelefoner med nakkebånd

Funktioner og fordele
Den berømte JBL-signaturlyd
Den berømte JBL-lyd, som kendes fra koncerter, lydstudier og husstande verden over, fås nu til 
hovedtelefoner.

10 timers batterilevetid | 2 timers opladningstid med lynopladning
Underholdning, der bliver ved og ved, med 10 timers afspilning og hurtig opladning på bare 
2 timer. Det findes ikke bedre i denne klasse. 15 minutters genopladning giver en ekstra times 
batterilevetid.

Ambient Aware og TalkThru-teknologi
Lad ikke musikken stoppe! Hold kontakten til dine omgivelser, mens du lytter til din musik. 
Et tryk på den særlige Ambient Aware-knap øger lyden fra omgivelserne, så du kan høre, hvad 
der sker omkring dig. TalkThru-tilstanden reducerer musikniveauet, så du kan tale med dine 
venner uden at tage dine hovedtelefoner af.

Få hjælp fra din stemmeassistent
Afspil din yndlingsplayliste, send din ven en besked, tjek vejrudsigten og meget mere ved blot 
at aktivere Google Assistent eller Amazon Alexa med et tryk på en knap. Brug den helt nye 
JBL-app til nemt at få adgang til de to virtuelle assistenter og indstille den, du foretrækker.

Bluetooth-teknologi 
Afspil trådløst fra Bluetooth-aktiverede smartphones, tablets og fjernsyn.

Flerpunktsforbindelse
Skift let og ubesværet fra musik på din mobile enhed til telefonopkald, så du aldrig går glip af 
en samtale.

Håndfri opkald med stemmeassistent
 Nem styring af musik, telefonopkald og adgang med de let tilgængelige fjernbetjenings- og 
mikrofonkontroller. 

Nakkebånd giver komfort hele dagen
Hovedtelefonerne er designet til naturligt at følge konturerne af dit hoved og din nakke, så de 
sidder sikkert og komfortabelt, selv under de længste playlister. Bagefter kan de let foldes og 
puttes i lommen.

My JBL Headphones-app
Gør din lytteoplevelse personlig ved at justere JBL LIVE 220BT-lydindstillingerne med den 
gratis My JBL Headphones-app.

Magnetiske ørestykker og førsteklasses aluminiumskabinet
De magnetiske ørestykker sørger for, at kablet ikke filtrer sammen, når hovedtelefonerne ikke 
bruges. Førsteklasses materialer får hovedtelefonerne til at se lige så godt ud, som de lyder.

Hvad er der i æsken:
1 x LIVE 220BT

3 størrelser ørepropper

1 opladningskabel

1 garanti/advarsel

1 x Lynvejledning/sikkerhedsark

Tekniske specifikationer:
		Enhedsstørrelse: 8 mm dynamisk enhed

		Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz

		Følsomhed: 104 dB SPL@1 kHz/1 mW

		Maksimal SPL: 96 dB

		Mikrofonfølsomhed: -40 dBV@1 kHz/Pa

		Impedans: 31 ohm

		Bluetooth-sendereffekt: <4 dBm

		Bluetooth-sendermodulation: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz–2,48 GHz

		Bluetooth-profilversion: A2DP v1.3, 
AVRCP v1.5, HFP v1.6

		Bluetooth-version: 4.2

		Batteritype: Polymer-li-ion-batteri 
(220 mAh/3,7 V)

		Strømforsyning: 5 V, 1 A

		Opladningstid: <2 timer for et tomt batteri

		Musikafspilningstid med BT aktiveret: 
op til 10 timer

		Vægt: 31 g


