LIVE 460NC

Trådløse on-ear-hovedtelefoner med støjreduktion

Tryk på afspil, luk forstyrrelser ude.
I din verden er fremragende lyd altafgørende. Ligesom muligheden for at fordybe sig i den
helt rigtige stemning. Så tag et par JBL Live 460NC-hovedtelefoner på, og oplev begge dele.
JBL Live 460NC-hovedtelefonerne er udstyret med store 40 mm-enheder, som leverer den
berømte JBL-lyd med forbedret bas, der giver ekstra liv og kraft til hvert eneste nummer på din
playliste. Aktiver den adaptive støjreduktion, hvis du har brug for fokus, og brug Smart Ambientfunktionen, hvis du vil fastholde kontakten til dine omgivelser. Brug for en hjælper i hverdagen?
Få hjælp fra din foretrukne stemmeassistent med din stemme eller et tryk på ørekapslen. Hvis du
opsætter Hey Google, kan du aktivere funktioner på dine JBL Live 460NC blot med din stemme.
Ren magi! Hovedtelefonerne er lette og komfortable takket være det blødt polstrede hovedbånd.
Du kan nyde 50 timers trådløs musik med aktiv støjreduktion slået fra. Samtaler afspilles i
perfekt stereo, og med det praktiske aftagelige kabel kan du rocke videre, selv om batteriet er
tomt. Når de ikke er i brug, sættes dine Live 460NC automatisk på pause. Og de begynder at
spille igen, når du tager dem på. Slå dig løs, mens du stadig er tunet ind, med JBL Live 460NChovedtelefonerne.

Funktioner
JBL’s berømte signaturlyd
Hold støj ude. Eller inde. Du vælger selv
Få hjælp bare ved at bruge din stemme
Op til 50 timers batteritid med ANC
slukket
Håndfri samtaler i perfekt stereo
Flerpunktsforbindelse
Behagelig pasform med stof-pandebånd
Automatisk afspilning/pause
Google Fast Pair
My JBL Headphones-app
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Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

JBL’s berømte signaturlyd
40 mm-enheder og en lydsignatur, der genfindes på de mest berømte spillesteder over hele verden.
Hold støj ude. Eller inde. Du vælger selv
Hold støjen væk, og bevar fokus på musikken, med den adaptive støjreduktion. Med Ambient Awareteknologien er det sikkert for dig at gå på trafikerede gader, fordi der skrues op for de omgivende
lyde. Med TalkThru dæmpes musikken, mens tale forstærkes, så du nemt kan snakke med folk uden
at tage hovedtelefonerne af.
Få hjælp bare ved at bruge din stemme
Få hjælp fra din foretrukne stemmestyrede assistent ved at bruge din stemme eller trykke på
ørekoppen. Aktiver aktiv støjreduktion eller Ambient Aware, tjek batteritid, eller sluk for JBL Live
460NC - blot med din stemme og Hey Google. Brug den helt nye JBL-app til nemt at indstille dine
foretrukne stemme-assistenter.
Op til 50 timers batteritid med ANC slukket
Slå dig løs to hele dage. Og nyd den hurtige opladning, hvis det ikke er nok. Med Live 460NC får du
op til 50 timers spilletid med ANC slukket eller op til 40 timer med ANC tændt. Og du får opladning til
4 timer på kun 10 minutter! Med det aftagelige lydkabel kan du rocke løs, selv når batteriet er fladt.
Håndfri samtaler i perfekt stereo
Hold kontakten til din verden ved at styre telefonopkald med knapperne på ørekoppen. Mikrofonteknologien giver opkald i perfekt stereo.
Flerpunktsforbindelse
Gør det nemt at skifte fra én Bluetooth®-enhed til en anden. Du kan nemt skifte fra en video på din
tablet til et opkald på din mobiltelefon, så du aldrig går glip af en samtale.
Behagelig pasform med stof-pandebånd
Live 460NC er formet omkring dit hoved med en velsiddende hovedbøjle af stof og bløde ørepuder,
som er super-komfortable.
Automatisk afspilning/pause
Din musik sættes automatisk på pause, når du tager hovedtelefonerne af, og starter, når du tager
dem på igen. Du behøver ikke engang tænke over det.
Google Fast Pair
Takket være Googles Fast Pair-teknologi forbindes JBL Live 460NC øjeblikkeligt til din Android-enhed.
Du kan også parre flere enheder ved blot at trykke på enhedernes skærm.
My JBL Headphones-app
Dine hovedtelefoner skal tilpasse sig dig, ikke omvendt. Lyden og funktionerne i JBL Live 460NChovedtelefonerne kan nemt personliggøres med den gratis app My JBL Headphones: Skift EQindstillinger, vælg din foretrukne stemmeassistent, juster Smart Ambient-indstillingerne og meget
mere ved at hente den gratis app.

Live 460NC
Lydkabel
Type-C-opladningskabel
1 x garanti / advarselsark
1 x startguide / sikkerhedsdatablad
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Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: dynamisk enhed på
40 mm (1,57")
Strømforsyning: 5 V, 1 A
Vægt: 210 g
Batteritype: Litium-ion-polymer (750 mAH, 3,7 V)
Opladningstid: < 2 timer fra helt afladet
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv
støjreduktion slået fra: 50 timer
Musikspilletid med Bluetooth og aktiv
støjreduktion slået til: Op til 40 timer
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 32 ohm
Følsomhed: 96 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW
Maksimal SPL: 92 dB
Mikrofonfølsomhed: -30 dBV ved 1 kHz/Pa
Bluetooth-version: Version 5.0
Bluetooth-profilversion: HFP V1.7, A2DP V1.3,
AVRCP V1.6
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2,402 GHz – 2,48 GHz
Bluetooth-sendeeffekt: < 13 dBm
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maksimal brugstemperatur: 45 °C
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