
Funktioner
 � JBL’s signaturlyd og Personi-Fi 2.0

 � Ægte adaptiv støjreduktion

 � Op til 40 (8+32) timers spilletid 
med trådløs opladning

 � Seks mikrofoner giver perfekte 
samtaler – helt uden støj

 � JBL Spatial Sound

 � Bluetooth 5.3-teknologi

 � Berørings- og stemmestyring

 � IP54-certificering: Vand- og 
støvtætte

 � JBL Headphones-app

 � Dobbelt tilslutning og 
synkronisering med 
flerpunktsforbindelse

Din ledsager hele dagen. 

Lev livet til rytmen fra dit personlige soundtrack med åbne 
øretelefoner, der har ægte adaptiv støjreduktion og er designet til 
komfort hele dagen med hi-fi-lyd på farten. Den IP54-certificerede 
støv- og vandtætte JBL Live Flex er den ideelle lydledsager til arbejde, 
afslapning eller leg, fra kontoret til din daglige gåtur og meget mere. 
Fjern støj og forstyrrelser, og foretag krystalklare opkald hvor som 
helst, samtidig med at du fordyber dig i JBL Spatial Audio. Optimér din 
lytteoplevelse, så den passer til din individuelle høreprofil takket være 
Personi-Fi 2.0 og personlige indstillinger i appen. Og fordi ingen har 
tid til flade batterier, kan du bevæge dig ved livets hastighed med 40 
timers spilletid og trådløs Qi-opladning.
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Funktioner og fordele
JBL’s signaturlyd og Personi-Fi 2.0
Hør din musik i farver med 12 mm neodym-højttalerenheder, der er perfekt 
indstillet til hi-fi-lytning på farten med dyb bas og JBL’s signaturlyd. Brug derefter 
Personi-Fi 2.0 til at optimere lydoplevelsen baseret på din unikke høreprofil.

Ægte adaptiv støjreduktion
JBL Live Flex kombinerer øretelefonernes komfort hele dagen med ægte adaptiv 
støjreduktion. Fjern støj og forstyrrelser med teknologi, der tilpasser sig dine 
omgivelser i realtid.

Op til 40 (8+32) timers spilletid med trådløs opladning
Livet er for kort til døde batterier. JBL Live Flex har op til 8 timers spilletid i 
øretelefonerne plus yderligere 32 i etuiet*. Og hvis din lydledsager får brug for 
mere, giver Qi-kompatibel trådløs opladning dig yderligere 4 timer på kun 15 
minutter.

Seks mikrofoner giver perfekte samtaler – helt uden støj
Opret forbindelse til verden, hvor som helst. JBL Live Flex har seks stråledannende 
mikrofoner, der reducerer støj og sikrer, at din stemme går højt og klart igennem.

JBL Spatial Sound
Omgiv dig selv med din yndlingslyd. Med JBL Live Flex kan du via Bluetooth® 
fordybe dig i rumlig lyd fra enhver kilde, der har to kanaler, og opleve fordybende 
lyttefrihed.

Bluetooth 5.3-teknologi
JBL Live Flex har Bluetooth 5.3, som giver en mere stabil og sikker forbindelse, så 
du kan nyde førsteklasses trådløs streaming. Med den nyeste Bluetooth-teknologi 
er din JBL Live Flex forberedt på fremtiden.

Berørings- og stemmestyring
Aktivér funktionerne i JBL Live Flex med berøringskontrol. Eller sig bare noget for 
at aktivere Hey Google (*) eller Alexa (**).

IP54-certificering: Vand- og støvtætte
Bær dine JBL Live Flex-øretelefoner overalt, fra stranden til cykelstien, takket være 
IP54-beskyttelsen mod vand og støv.

JBL Headphones-app
Styr dit livs soundtrack. Med den gratis app JBL Headphones kan du tilpasse 
indstillingerne for dine øretelefoner, f.eks. tilpasning af aktiv støjreduktion og 
øretelefonernes funktioner, eller du kan oprette en personlig lytteprofil. Takket 
være Personi-fi 2.0 vil en hurtig test hjælpe dig med at tilpasse din lydoplevelse til 
dig selv og dine præferencer.

Dobbelt tilslutning og synkronisering med flerpunktsforbindelse
Med flerpunktsforbindelse kan du hurtigt og nemt skifte lyd fra én Bluetooth-
enhed til en anden. Du kan også hurtigt og nemt parre med enhver Android-enhed, 
når du skifter mellem mono og stereo og venstre, højre eller begge ørestykker.

*med aktiv støjreduktion slået fra (24 med aktiv støjreduktion slået til)
(*) Understøttes kun på Android (**) Android 6.0 eller højere er påkrævet for fuld adgang til Alexa-
funktioner, når denne enhed bruges.

Tekniske specifikationer 
 � Enhedsstørrelse: dynamisk enhed på 

12 mm / 0,472” 
 � Strømforsyning: 5V 1A
 � Øretelefon: 5,05 g pr. stk. (10,1 g i alt) 
 � Opladningsetui: 37,94 g
 � Batteritype til øretelefoner: Litium-

ion-polymer (54 mAh/3,85 V) 
 � Batteritype til opladningsetui: Litium-

ion-polymer (690 mAh/3,85 V)
 � Ladetid: 2 timer fra tom 
 � Musikspilletid med Bluetooth slået til 

og aktiv støjreduktion slået fra: Op til 
8 timer

 � Musikspilletid med Bluetooth og aktiv 
støjreduktion slået til: Op til 6 timer

 � Musikspilletid med Bluetooth og 
adaptiv aktiv støjreduktion slået til: 
Op til 5 timer

 � Taletid med aktiv støjreduktion slået 
fra: Op til 4 timer

 � Taletid med aktiv støjreduktion slået 
til: Op til 4 timer

 � Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz 
 � Impedans: 32 ohm 
 � Følsomhed: 101 dB SPL ved 1 kHz   
 � Bluetooth-sendereffekt: < 12 dBm
 � Maksimal SPL: 93 dB
 � Mikrofonfølsomhed: -38 dBV/Pa ved 

1 kHz
 � Bluetooth-version: 5.3 
 � Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3.2, 

AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2
 � Frekvensområde for Bluetooth-

sender: 2,4 GHz - 2,4835 GHz 
 � Bluetooth-sendermodulering: GFSK, 

π/4-DQPSK, 8DPSK
 � Maksimal brugstemperatur: 45 °C
 � IPX-rating: IP54-certificering: Vand- 

og støvtætte

Hvad er der i æsken
1 x JBL Live Flex øretelefoner
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x opladningsetui
1 x garanti/advarselsark
1 x lynstartguide / sikkerhedsark
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