LIVE PRO 2

Ekte trådløse og støydempende ørepropper

Lytt og bli hørt. Hele dagen, overalt.
Hold deg på sporet hele dagen med stilige følgesvenner for arbeid og lek. JBL Live Pro
2 ørepropper leverer opptil 40 timer med utrolig JBL Signature Sound (med 10 timer i
øreproppene pluss 30 timer i etuiet), hurtiglading og QI-kompatibel trådløs lading for de
gangene batteriene trenger litt ekstra. Adaptiv støydemping fjerner distraksjoner for å gi
deg fullstendig oppslukende lyd, mens smart omgivelsestilpasning holder deg oppmerksom
på omgivelsene. Det lukkede designet med ovale kanaler sikrer bedre støydemping og
forbedret lydkvalitet for de som foretrekker en renere estetikk. Har du noe å si? Ha klare
perfekte samtaler med seks stråleformende mikrofoner eller få tilgang tilgang til din
foretrukne stemmeassistent for sømløs håndfri kontroll og tilkobling uansett hvor dine
eventyr tar deg.

Funksjoner
JBL Signature Sound
Adaptiv støydemping med smart
omgivelsestilpasning
40 (10+30) timers avspilling med trådløs
lading
Seks mikrofoner for perfekte
samtaler uten støy
Ovale kanaler for bedre komfort,
isolasjon og bass
Dual Connect & Sync med
flerpunktstilkobling
Berørings- og stemmekontroll
IPX5 vanntett og svettesikker
Appen My JBL Headphones

LIVE PRO 2

Ekte trådløse og støydempende ørepropper

Hva inneholder boksen?

Funksjoner og fordeler
JBL Signature Sound
Ingenting slår utrolig klar musikk og samtaler fra 11 mm dynamiske drivere drevet av JBL Signature
Sound.
Adaptiv støydemping med smart omgivelsestilpasning
Adaptiv støydemping tilpasser seg omgivelsene dine automatisk, og eliminerer forstyrrelser for
bedre lyd uansett hvor du er. Eller bruk smart omgivelsestilpasning når du trenger å fokusere på
omgivelsene dine uten å fjerne øreproppene.
40 (10+30) timers avspilling med trådløs lading
Gå aldri glipp av et øyeblikk med 40 timers QI-kompatibel batterilevetid (inkludert 10 timer i
øreproppene pluss 30 timer i etuiet). Trenger du et løft? Kun 15 minutters hurtiglading gir deg enda
en hel time spilletid.
Seks mikrofoner for perfekte samtaler uten støy
Seks stråleformende mikrofoner reduserer forstyrrende vind og støy så ordene dine alltid kommer
frem klart og tydelig. Og med VoiceAware kan du velge hvor mye av din egen stemme du vil høre
ved å kontrollere mengden mikrofonlyd som sendes tilbake til øreproppene dine.
Ovale kanaler for bedre komfort, isolasjon og bass
Bedre form, bedre lyd. Det er derfor JBL designet disse hodetelefonene med ovale kanaler og ovale
silikonspisser for en perfekt tettsittende passform. Det lukkede designet med ovale kanaler sikrer
bedre støyreduksjon og forbedret lydkvalitet for de som foretrekker en renere estetikk.
Dual Connect & Sync med flerpunktstilkobling
Telefonsamtale midt i favorittprogrammet ditt? Ikke noe problem Med flerpunktstilkobling kan du
raskt og enkelt bytte hodetelefoninngangen fra en Bluetooth-enhet til en annen. Du kan også nyte
rask og enkel sammenkobling med hvilken som helst Android-enhet når du skifter mellom mono og
stereo og venstre, høyre eller begge øreplugger.
Berørings- og stemmekontroll
Aktiver funksjonene til JBL Live Pro 2 med enkel berøringskontroll. Eller bare si ifra for å aktivere
Hey Google (*) eller Alexa (**).
(*) Bare støttet på Android (**) Android 6.0 eller nyere kreves for full tilgang til Alexa-funksjoner når du bruker denne enheten.

IPX5 vanntett og svettesikker
Uansett om du er på trening eller ute i regnet trenger du ikke å bekymre deg. IPX5-sertifisering
betyr at JBL Live Pro 2-hodetelefoner er vanntette.
Appen My JBL Headphones
Den dedikerte appen lar deg velge lyttemodus, justere ANC eller smarte omgivelsesnivåer,
tilpasse kontroller og maksimere komfort og lydkvalitet – slik at du alltid kan lytte på din
måte. Du kan også optimalisere EQ-kurven mens talemeldinger på ditt eget språk hjelper
deg å navigere gjennom funksjonene.
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1 x JBL Live Pro 2 ørepropper
Ørepropper i 3 størrelser
1 x USB-C ladekabel
1 x ladeetui
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (S/i)

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 11 mm dynamisk driver
Strømforsyning: 5 V 1 A
Ørepropp: 4,8 g per enhet 9,6 g kombinert
Ladeetui: 48,4 g
Type øreproppbatteri: Litium-ion-batteri
(65 mAh / 3,85 V)
Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-batteri
(580 mAh / 3,8 V)
Ladetid: 2 timer fra tomt batteri
Ladetid (trådløst): fire timer fra tomt batteri
Musikkavspilling med BT på og ANC av:
opptil 10 timer
Musikkavspilling med BT på og ANC på:
opptil 8 timer
Musikkavspilling med BT på og True Adaptive
ANC på: opptil 6 timer
Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz
Impedans: 16 Ohm
Følsomhet: 105 dB SPL ved 1 kHz
Maksimum SPL: 93 dB
Mikrofonens følsomhet: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
Antall mikrofoner: 6
Bluetooth-versjon: 5.2
Bluetooth-profilversjon: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens effekt: < 12 dBm EIRP
Bluetooth-senderens modulasjon:
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur: 45 °C
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