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Mere musik, mindre støj.
JBL Live Pro+ TWS leverer den bedste lyd, uanset hvilken enhed du bruger. Nyd en fordybende 
og totalt trådløs oplevelse med den utrolige JBL-signaturlyd. Lad Smart Ambient forbinde 
dig med omgivelserne, eller fokuser på musikken med adaptiv støjreduktion. Skift nemt fra 
musik til gruppeopkald med to stråleformede mikrofoner, som indfanger din stemme, så 
det føles som at tale ansigt til ansigt. En tredje mikrofon reducerer støjen fra omgivelserne. 
Alle kommandoer sidder i ørestykkerne, så du kan styre musik og opkald med blot en finger.  
Få hjælp fra din foretrukne stemmeassistent med din stemme eller et tryk på ørestykket. 
Hvis du opsætter Hey Google, kan du aktivere funktioner på dine JBL Live Pro+ TWS blot 
med din stemme. Med op til 28 timers spilletid fra Qi-kompatibel, trådløs opladning og 
superhurtig, trådløs opladning, er de altid klar til sætte energi til din dag.

Totalt trådløse øretelefoner med støjreduktion
LIVE PRO+
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Funktioner og fordele 
JBL-signaturlyd for den bedste lydoplevelse
Live Pro+ TWS-hovedtelefonerne giver den bedste lyd til enhver enhed. De er små, men kraftfulde 
med dynamiske enheder på 11 mm, som leverer den ekstraordinære JBL-signaturlyd. Hele dagen, 
hver dag.

 Adaptiv støjreduktion med Smart Ambient
Adaptiv støjreduktion betyder nul forstyrrelser, når du vil fokusere på dine studier eller fordybe dig i 
musikken. Og hvis du vil høre verden omkring dig, uden at tage hovedtelefonerne af, skærper Smart 
Ambient lyden fra omgivelserne.

Op til 28 timers batteritid, trådløst opladet
Med op til 7 timers afspilning plus 21 i etuiet, og lynopladningen af JBL Live Pro+ TWS, har du lyd 
til hele dagen. Du kan nemt hente strøm med lydopladning af JBL Live Pro+ TWS og Qi-kompatibel 
trådløs opladning.

Klar stemme med 3 mikrofoner
Med Live Pro+ TWS kan du nemt skifte fra musik til perfekte gruppeopkald. En feedback-mikrofon 
dæmper støjen fra vind og omgivelser, mens to stråleformede mikrofoner opfanger din stemme i 
krystalklar kvalitet.

Dobbelt forbindelse + synkronisering og hurtig parring
Så snart du åbner etuiet, parres hovedtelefonerne med din enhed, og du er klar til at høre musik, 
foretage opkald i mono/stereo eller aktivere din stemmeassistent i et eller begge ører. Og med 
JBL-appen er det nemt at tildele funktioner til hvert ørestykke. Med Googles Fast Pair-teknologi 
forbindes JBL Live Pro+ TWS øjeblikkeligt til din Android-enhed. Du kan også parre med andre 
enheder ved blot at trykke på enhedernes skærm.

Få hjælp bare ved at bruge din stemme 
Få hjælp fra din foretrukne stemmestyrede assistent ved at bruge din stemme eller trykke på 
ørestykket. Tænd den aktive støjreduktion eller Ambient Aware, tjek batteritid, eller sluk for JBL Live 
Pro+ TWS - blot med din stemme og Hey Google. Brug den helt nye JBL-app til nemt at indstille 
dine foretrukne stemme-assistenter.

Vandafvisende med komfortabel og sikker pasform
Tag fantastisk musik med dig overalt. JBL Live Pro+ TWS hovedtelefonerne er vandafvisende 
(IPX4-certificeret) og leveres med fem sæt ørespidser af silikone som sikrer en perfekt pasform.

Gør dem personlige med My JBL Headphones-appen
Dine hovedtelefoner skal tilpasse sig dig, ikke omvendt. Lyden og funktionerne 
i JBL Live Pro+ TWS-hovedtelefonerne kan nemt personliggøres med den gratis app 
My JBL Headphones: Skift EQ-indstillinger, vælg din foretrukne stemmeassistent, 
og tjek den bedste ørespids til dit øre med blot nogle få trin.

Hvad er der i æsken:
JBL Live Pro+ TWS

1 x 5 størrelser ørespidser

1 x type-C USB-opladningskabel

1 x opladningsetui

1 x garanti/advarselsark

1 x startguide/sikkerhedsdatablad 

Tekniske specifikationer:
		Enhedsstørrelse: dynamisk enhed på  

11 mm (0,43")
		Strømforsyning: 5V 1A
		Ørestykker: 5 g per styk (10 g tilsammen)
		Opladningsetui: 49,50 g
		Batteritype (hovedtelefon): Litium-ion-polymer 

(3,7 V, 55 mAh)
		Batteritype (opladningsetui):  

Litium-ion-polymer (3,7 V, 500 mAh)
		Opladningstid: 2 timer fra helt afladet
		Trådløs opladningstid: 3 timer fra helt afladet
		Musikspilletid med Bluetooth og aktiv 

støjreduktion tændt: op til 6 timer
		Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv 

støjreduktion slukket: op til 7 timer
		Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
		Impedans: 16 ohm
		Følsomhed: 102 dB SPL ved 1 kHz/1 mW
		Maksimal SPL: 91 dB
		Mikrofonfølsomhed: -38 dBV@1kHz/Pa
		Bluetooth-version: 5
		Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3, 

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

2400 – 2483,5 MHz
		Bluetooth-sendereffekt: <13 dBm (EIRP)
		Bluetooth-sendermodulation:  

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
		Maksimal brugstemperatur: 45 °C
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