Totalt trådløse øretelefoner med støjreduktion

Lev livet uden forstyrrelser.
Oplev verden med stil. JBL LIVE FREE NC+ TWS-hovedtelefonerne leverer JBL's signaturlyd
med enestående komfort. Hold stemningen oppe hele dagen uden støj eller forstyrrelser takket
være den aktive støjreduktion. Samtidig sikrer TalkThru og Ambient Aware, at du fastholder
kontakten med venner og omgivelser. Op til 21 timers battertid og trådløs opladning i etuiet
giver dig ekstra brugervenlighed. Og med dobbelt tilslutning + synkronisering kan du straks
begynde at lytte med enten et enkelt eller begge ørestykker. Med valgfri stemmeassistent,
perfekte opkald og intuitiv betjening lige ved hånden behøver du aldrig stoppe musikken.
De vand- og svedafvisende JBL LIVE FREE NC+ TWS svigter ikke, uanset dine aktiviteter og
vejrforholdene. Så du kan leve frit.

Funktioner
JBL's berømte signaturlyd
Aktiv støjreduktion med Smart Ambient
Et eller begge ørestykker, omgående
tilsluttet
Op til 21 timers kombineret spilletid
Berøringskontrol af alle funktioner
Sved- og vandtæt
Komfortabel og sikker pasform
My JBL Headphones
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Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

JBL's berømte signaturlyd
Gør hverdagen vildere. 6,8 mm dynamiske enheder leverer JBL's fremragende signaturlyd.
Disse hovedtelefoner er ikke store, men de leverer storslået ydelse.

JBL LIVE FREE NC+ TWS
1 x 3 størrelser ørespidser
1 x 2 størrelser gel-omslag
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x opladningsetui
1 x garanti/advarselsark
1 x lynguide/sikkerhedsdataark

Aktiv støjreduktion med Smart Ambient
Ingen støj og nul forstyrrelser. Med aktiv støjreduktion er du fri til at nyde musikken. Når du
har brug for det, giver TalkThru og Ambient Aware mulighed for naturlige samtaler og fuldt
fokus på dine omgivelser - uden at du behøver tage øretelefonerne ud.
Et eller begge ørestykker, omgående tilsluttet
Dobbelt tilslutning + synkronisering forbinder automatisk til din enhed, så snart du åbner
etuiet, uanset hvilket ørestykke du tager ud først. Og du kan forlænge batteriets levetid ved
at sætte ørestykkerne til opladning hver for sig. Takket være Googles Fast Pair-teknologi
forbindes JBL LIVE FREE NC+ TWS til din Android-enhed, lige så snart du åbner etuiet.
Du kan også parre flere enheder ved blot at trykke på enhedernes skærm.
Op til 21 timers kombineret spilletid
Ingen ønsker at undvære deres musik. JBL LIVE FREE NC + TWS giver dig mulighed for at
oplade på farten med lynopladning og Qi-kompatibel trådløs opladning. Der er op til 7 timers
musikafspilning og op til 14 timer i etuiet. Hold musikken kørende i længere tid.
Berøringskontrol af alle funktioner
Fuld lydkontrol - lige ved fingerspidserne. Du har al kraften i dine øretelefoner. Styr
telefonopkald med fingerspidsen, og få perfekte opkald med to integrerede mikrofoner på
hvert ørestykke. Dedikeret berøringskontrol giver også nem mulighed for at tale med Google
eller aktivere Amazon Alexa.
Sved- og vandtæt
JBL LIVE FREE NC + TWS er vand- og svedtætte med IPX7-certificering. De vil følge dig
gennem både solskin og regn.
Komfortabel og sikker pasform
Med tre størrelser ørestykker og to størrelser gel-omslag kan du nemt forme dine ørepropper
til en perfekt pasform, der bliver siddende under selv den hårdeste træning.
My JBL Headphones
Få endnu større kontrol, og gør din lytteoplevelse personlig,
med denne gratis app.
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Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: 6,8 mm dynamisk enhed
Strømforsyning: 5V 1A
Ørestykke: 7 g per styk (14 g kombineret)
Opladningsetui: 40 g
Batteritype (hovedtelefon): Litium-ion-polymer
(3,7 V, 50 mAh)
Batteritype (opladningsetui):
Litium-ion-polymer (3,7 V, 300 mAh)
Opladningstid: 2 timer fra helt afladet
Musikafspilningstid med Bluetooth tændt og
aktiv støjreduktion slukket: op til 7 timer
Musikafspilningstid med Bluetooth og aktiv
støjreduktion tændt: op til 6 timer
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 16 ohm
Følsomhed: 96 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL: 94 dB
Mikrofonfølsomhed: -26 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version: 5.1
Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2400–2483,5 MHz
Bluetooth-sendereffekt: <10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimal brugstemperatur: 45 °C
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