Totalt trådløse øretelefoner med Smart Ambient

Hold forbindelsen til din musik – og din omverden.
Tag kontrol over dine omgivelser. Hold forbindelsen til din musik og din omverden med
JBL LIVE 300TWS øretelefonerne. De er totalt trådløse og helt fri for ledninger, så du får
den ultimative frihed sammen med den berømte JBL-lyd. Du kan tune ind eller ud med
støjkontrol. Hør dine omgivelser med Ambient Aware, og brug TalkThru til at snakke med
vennerne. Alt sammen uden at fjerne dine øretelefoner. Stemmeassistent, håndfri opkald,
lydstyrke og støjkontrol er alle tilgængelige med nem og enkel touch-styring, og takket
være den lynhurtige opladning behøver du aldrig undvære din musik. Vælg mellem et væld
af farver for at matche din stil. Kompakt størrelse – kraftfuld lyd.

Funktioner
Den berømte JBL-lyd
Ambient Aware og TalkThru-teknologi
Totalt trådløse – total frihed
Håndfri stereo-opkald
Hurtig adgang til stemme-assistenter
Personlig lytteoplevelse
Uafbrudt musik med 20 timers
kombineret afspilning
Hurtig parring
Ser godt ud (også når de ikke bruges)
Bekvem og sikker pasform
Sved- og vandafvisende

Totalt trådløse øretelefoner med Smart Ambient

Hvad er der i æsken:

Funktioner og fordele
Den berømte JBL-lyd
Kompakt størrelse – men masser af power. JBL LIVE 300TWS øretelefonerne leverer den lyd, du forventer
fra JBL.

Ambient Aware og Talkthru-teknologi
Tag kontrol over verden omkring dig. Flyt hurtigt dit fokus fra musikalsk fordybelse til dine omgivelser med
Ambient Aware. Eller brug TalkThru for at snakke med vennerne uden at tage øretelefonerne ud.
Det kræver blot et let fingerstrejf på ørestykkerne.

Totalt trådløse – total frihed

JBL LIVE 300TWS øretelefoner
Ørespidser i 3 størrelser (S, M, L)
Vingeformede stabilisatorer i 4 størrelser
(SS, S, M, L)
USB-C opladningskabel
Etui til opladning
1 x garantibevis / advarselsark
1 x lynguide / sikkerhedsblad

JBL LIVE 300TWS øretelefonerne er totalt trådløse. Her er intet, der holder dig tilbage eller binder dig.

Tekniske speciﬁkationer:

Håndfri stereo-opkald
Tag musikken med dig, og hold kontakten, med perfekte og klare stereo-opkald uden baggrundsstøj –
uanset hvor du er i verden, og hvad du laver. Oplev total og uforstyrret frihed med håndfri funktionalitet og
komplet touch-styring.

Hurtig adgang til stemme-assistenter
Nyd nem adgang til Google Assistent og Amazon Alexa – lige i øret. Få opfyldt dine ønsker – nemmere end
nogensinde. Vælg din foretrukne assistent med My JBL Headphones-appen – og væk den til live med et let
strejf på ørestykkerne.

Enhedsstørrelse: 5.6 mm
Frekvensområde for dynamisk enhed:
20 Hz – 20 kHz
Følsomhed: 95 dB SPL ved 1 kHz/1 mW
Maks. SPL: 93 dB
Mikrofonfølsomhed: -24 dBV @1kHz/Pa

Personlig lytteoplevelse

Impedans: 16 ohm

Dine øretelefoner skal tilpasse sig dig – ikke omvendt. JBL LIVE 300TWS har Personi-Fi, som giver dig
den bedst mulige lytteoplevelse. Med få trin kan du skræddersy din egen lydprofil, baseret på køn, alder
og personlige præferencer. Personi-Fi er med i seneste udgave af My JBL Headphones-appen, som kan
hentes gratis.

Bluetooth-sendeeffekt: <13dBm

Uafbrudt musik med 20 timers kombineret afspilning

Bluetooth-transmitteret modulation:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frekvens: 2,402–2,48 GHz

Vær aldrig uden musik. JBL LIVE 300TWS øretelefonerne giver dig 6 timers afspilning på én opladning.
Og når du lægger dem i lade-euiet, får du 14 timers ekstra spilletid. Du får strøm til en hel time på bare
10 minutter.

Bluetooth-profil version:
A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

Hurtig parring

Batteritype i øretelefoner:
Litium-batteri (55mA / 3.7 V DC)

Takket være Googles teknologi til hurtig parring bliver dine JBL LIVE 300TWS forbundet til din Androidenhed i samme sekund, du tager dem ud af etuiet. Du kan også parre flere enheder ved blot at trykke på
enhedens skærm.

Ser godt ud (også når de ikke bruges)
Vælg det par, der passer dig. De supersmarte JBL LIVE 300TWS øretelefoner fås i et væld af farver.

Bekvem og sikker pasform
Lyt hele dagen med fuld komfort. JBL LIVE 300TWS øretelefonerne leveres med vingeformede
stabilisatorer i fire forskellige størrelser.

Bluetooth-version: 5.0

Batteritype i lade-etui: Litium-ion-batteri
(450 mAh/3,7 V DC)
Opladningstid (øretelefoner og lade-etui):
< 2 timer fra helt afladet
Musik-spilletid med Bluetooth slået til: 6 timer
for øretelefoner. 14 timer for lade-etuiet.
Vægt: 67.3 g

Sved- og vandafvisende
Lad dig ikke stoppe af dårligt vejr eller hård træning. De IPX5-certificerede JBL LIVE 300TWS øretelefoner
er både svedsikre og vandafvisende.
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