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Forsterket for å leve livet.
Gjør mest mulig ut av hvert eneste øyeblikk, og hold kontakten med verdenen din med stil – 
med JBL LIVE 220BT. JBL LIVE 220BT leverer JBL Signature Sound, trådløs tilkobling med 
enkel tilgang til Google Assistant eller Amazon Alexa, og muliggjør sømløs integrasjon med 
alle deler av verden. Nå er det enkelt å spille favorittspillelisten eller sende tekstmeldinger 
til en venn uten å se på telefonen. Hvis du fortsatt vil høre hva som skjer rundt deg eller 
snakke med vennene dine med hodetelefonene på, aktiverer du ganske enkelt teknologiene 
Ambient Aware og TalkThru. Hvis batteriet går flatt etter 10 timers drift, kan du lade JBL 
LIVE 220BT i bare 15 minutter for å få en ekstra time. Den fleksible nakkebøylen sitter 
komfortabelt bak nakken og lar deg folde sammen hodetelefonene slik at de lett får plass 
i lommen når du er ferdig. JBL LIVE 220BT-hodetelefonene er laget med førsteklasses 
materialer i et bredt spekter av farger, og holder deg tilkoblet håndfritt takket være den 
4-knapps fjernkontrollen med mikrofon. Multipunkt tilkoblingen skifter sømløst mellom en 
video og en samtale fra to separate enheter, slik at du kan styre samtalene dine uten 
avbrudd. Når du ikke bruker dem, kan du enkelt la hodetelefonene sitte på halsen din takket 
være de magnetiske ørepluggene.

Trådløse ørepropper med nakkebøyle
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Trådløse ørepropper med nakkebøyle

Funksjoner og fordeler 
Signaturlyd fra JBL
Den legendariske signaturlyden fra JBL, som er kjent fra kinoer, konsertarenaer og studioer, 
fås nå i en hodetelefon.

10 timers batterilevetid | 2 timers ladetid med hurtiglading
Nyt den langvarige gleden og den raske oppladingen takket være batterier som er best 
i klassen, og som holder til 10 timers spilling og lades opp på 2 timer. En 15 minutters 
oppladning gir en ekstra time med batterilevetid.

Ambient Aware- og TalkThru-teknologi
Ikke la musikken stoppe! Hold kontakten med omverdenen mens du lytter til de beste låtene 
du vet. Et trykk på den dedikerte Ambient Aware-knappen øker omgivelseslyden og lar deg 
høre hva som skjer rundt deg. TalkThru-modusen reduserer volumet på musikken, slik at du 
kan snakke med vennene dine uten å fjerne hodetelefonene.

Få hjelp fra din taleassistent
Spill av favorittspillelisten, send tekstmelding til en venn, sjekk været og mye mer ved å 
aktivere Google Assistant eller Amazon Alexa med en dedikert knapp. Bruk den helt nye JBL-
appen for å enkelt få tilgang til de to virtuelle assistentene og angi din foretrukne assistent.

Bluetooth-teknologi 
Strøm trådløst fra Bluetooth-aktiverte smarttelefoner, nettbrett og fjernsyn.

Multipunkt tilkobling
Bytt enkelt fra musikk på en bærbar enhet til en telefonsamtale på telefonen din, slik at du 
aldri går glipp av et anrop.

Håndfrie telefonsamtaler med taleassistent
Kontroller enkelt musikk, telefonsamtaler og tilgang med de lett tilgjengelige fjernkontrollene 
og mikrofonkontrollene. 

Nakkebøyle med komfort hele dagen
Hodetelefonene er utformet for å flyte naturlig med konturene til hodet og nakken, og hviler 
sikkert og komfortabelt gjennom selv de lengste spillelistene. De kan foldes og legges i lomma 
når du ikke bruker dem.

My JBL Headphones-app
Tilpass lytteopplevelsen ved å justere lydinnstillingene på JBL LIVE 220BT via gratisappen My 
JBL Headphones.

Magnetiske øreplugger og førsteklasses aluminiumshus
Magnetiske øretupper sikrer flokefri enkelhet mens hodetelefonene ikke er i bruk. 
Førsteklasses materialer gjør at hodetelefonene ser like bra ut som de låter.

Hva inneholder boksen?
1 LIVE 220BT

3 størrelser øreplugger

1 ladekabel

1 x garanti/advarsel (W / !)

1 x hurtigstartveiledning / sikkerhetsdatablad 
(S / i) 

Tekniske spesifikasjoner
		Driverstørrelse: 8 mm dynamiske 

høyttalerelementer

		Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz

		Følsomhet: 104 dB SPL@1 kHz/1mW

		Maksimal SPL: 96 dB

		Mikrofonens følsomhet: -40 dBV@1 kHz/Pa

		Impedans: 31 ohm

		Bluetooth-overføringseffekt: <4 dBm

		Bluetooth-senders modulasjon: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz–2,48 GHz

		Bluetooth-profilversjon: A2DP v1.3, 
AVRCP v1.5, HFP v1.6

		Bluetooth-versjon: 4.2

		Batteritype: Litium-ion polymer-batteri 
(220 mAh/3,7 V)

		Strømforsyning: 5 V, 1 A

		Ladetid: <2 timer fra tom

		Musikkavspillingstid med BT på: 
opptil 10 timer

		Vekt: 31 g


