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Lyt og bliv hørt. Hele dagen, alle steder.
Hold stemningen høj hele dagen med disse stilfulde ledsagere til både arbejde og fritid. 
JBL Live Pro 2 øretelefonerne leverer op til 40 timers fantastisk JBL signaturlyd (med 10 timer 
i øretelefonerne + 30 timer i etuiet), hurtig opladning og Qi-kompatibel trådløs opladning, 
når batteriet skal have et boost. Ægte adaptiv støjreduktion eliminerer forstyrrelser, så du 
kan fordybe dig i lyden, mens Smart Ambient bevarer din opmærksomhed på omgivelserne. 
Det lukkede design med ovale rør sikrer bedre støjreduktion og forbedret lyd til dig, der 
foretrækker et mere strømlinet look. Har du noget at sige? Nyd klare, perfekte samtaler med 
seks stråleformende mikrofoner, eller tilslut din foretrukne stemmeassistent for at få nem, 
håndfri kontrol og forbindelse, uanset hvor livet fører dig hen.

Totalt trådløse øretelefoner med støjreduktion
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Funktioner og fordele 
JBL Signature Sound
Intet slår den utroligt klare musik og samtaler fra 11 mm dynamiske enheder drevet af JBL’s 
berømte signaturlyd.

Ægte adaptiv støjreduktion med Smart Ambient
Ægte adaptiv støjreduktion tilpasser sig automatisk dine omgivelser og eliminerer forstyrrelser, 
så du får bedre lyd, uanset hvor du befinder dig. Eller brug Smart Ambient, når du har brug for at 
fokusere på dine omgivelser. Du behøver ikke tage øretelefonerne ud.

40 (10+30) timers afspilning med trådløs opladning
Gå aldrig glip af et øjeblik med 40 timers Qi-kompatibel batteritid (10 timer i øretelefonerne + 30 timer i 
etuiet). Brug for mere strøm? 15 minutters lynopladning giver dig fire timers ekstra spilletid. Det er hurtigt.

Seks mikrofoner giver perfekte samtaler helt uden støj
Seks stråleformende mikrofoner reducerer forstyrrelser fra vind og støj, så din stemme altid går 
klart og tydeligt igennem. Med VoiceAware kan du vælge, hvor meget du vil høre af din egen 
stemme. Funktionen regulerer, hvor meget mikrofonlyd, der sendes tilbage til øretelefonerne.

 Ovale rør giver bedre komfort, tæthed og bas 
Bedre form, bedre lyd. JBL har designet disse øretelefoner med ovale rør og silikonespidser, 
som giver en perfekt og komfortabel pasform. Det lukkede design med ovale rør sikrer bedre 
støjreduktion og bedre lydkvalitet til dig, der foretrækker et mere strømlinet look.

Dobbelt tilslutning og synkronisering med flerpunktsforbindelse
Ringer telefonen midt i dit yndlingsshow? Intet problem. Med flerpunktsforbindelse kan du hurtigt og nemt 
skifte fra én Bluetooth-enhed til en anden. Du kan også hurtigt og nemt parre med enhver anden Android-
enhed, når du skifter mellem mono og stereo og venstre, højre eller begge øretelefoner.

Berørings- og stemmestyring
Aktivér JBL Live Pro 2’s funktioner med nem berøringskontrol. Eller sig bare noget for at aktivere 
Hey Google (*) eller Alexa (**).
(*) Understøttes kun på Android (**) Android 6.0 eller højere er påkrævet for fuld adgang til Alexa-funktioner, når denne enhed bruges.

IPX5 vand- og svedtæt
Uanset om du sveder i motionscenteret, eller går ude i regnvejret, kan du være helt rolig. IPX5-
certificering betyder, at JBL Live Pro 2 hovedtelefoner er vandtætte.

JBL Headphones-app
Med den tilhørende app kan du vælge lydindstillinger, justere niveauet for aktiv  
støjreduktion eller Smart Ambient, tilpasse betjeningen og maksimere din komfort  
og lydkvalitet – så du altid lytter på den måde, du foretrækker. Du kan også optimere  
EQ-kurven, mens stemmebeskeder på dit eget sprog hjælper dig med at navigere  
gennem funktionerne.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Live Pro 2 øretelefoner
1 x 3 størrelser ørespidser 
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x opladningsetui
1 x garanti/advarselsark
1 x lynvejledning / sikkerhedsdatablad 

Tekniske specifikationer:
		Enhedsstørrelse: dynamisk enhed 

på 11 mm / 0,43"
		Strømforsyning: 5 V / 1 A
		Ørestykke: 4,8 g per styk (9,6 g i alt)
		Opladningsetui: 48,4 g
		Batteritype (øretelefoner): Litium-ion-batteri 

(65 mAh / 3,85 V)
		Batteritype (opladningsetui): Litium-ion-batteri 

(580 mAh / 3,8 V)
		Opladningstid: 2 timer fra helt afladet
		Trådløs opladningstid: 4 timer fra helt afladet
		Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv 

støjreduktion slukket: op til 10 timer
		Musikspilletid med Bluetooth og aktiv 

støjreduktion tændt: op til 8 timer
		Musikspilletid med Bluetooth og ægte adaptiv 

støjreduktion slået til: op til 6 timer
		Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
		Impedans: 16 ohm
		Følsomhed: 105 dB SPL ved 1 kHz
		Maksimal SPL: 93 dB
		Mikrofonfølsomhed: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
		Antal mikrofoner: 6
		Bluetooth-version: 5.2
		Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Frekvensområde for Bluetooth-sender: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Bluetooth-sendereffekt: <12 dBm EIRP
		Bluetooth-sendermodulation: GFSK, 

π/4 QPSK, 8DPSK
		Maksimal brugstemperatur: 45 °C
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