
Funksjoner
 JBL Signature Sound
 Aktiv støyreduksjon med Smart Ambient
 En propp eller begge, umiddelbart 

tilkoblet
 21 timers spilletid
 Touch Control med berøringskontroll
 Svette- og vannbestandig
 Komfortable og sitter som et skudd
 My JBL Headphones

Lev uten distraksjoner.
Ta med deg verden, og gjør det med stil. JBL LIVE FREE NC+ TWS-hodetelefoner gir JBL Signature 

Sound med overlegen komfort. Få godstemning hele dagen uten støy eller forstyrrelser takket 

være aktiv støyreduksjon, mens TalkThru og Ambient Aware holder deg i kontakt med venner 

og omgivelser. Opptil 21 timer batterilevetid og trådløs lading i etuiet gir deg sømløs, praktisk 

brukervennlighet, og Dual Connect + Sync betyr at du kan begynne å lytte umiddelbart med 

en øretelefon eller begge. Du trenger aldri å stoppe musikken – du har valg av taleassistent, 

perfekte samtaler og intuitive kontroller rett ved fingertuppene. JBL LIVE FREE NC+ TWS er vann 

og svettesikker, og vil ikke skuffe deg uansett hva du gjør eller hvordan været er. Så du kan leve 

og være fri.

Helt trådløse NC-ørepropper
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Hva inneholder boksen?
JBL LIVE FREE NC+ TWS
1 x 3 størrelser på ørepropper
1 x 2 størrelser geltupper
1 x type-C USB-ladekabel
1 x ladeetui
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning / sikkerhetsdatablad (S/i)

Tekniske spesifikasjoner
	Driverstørrelse: 6,8 mm / 0,27 tommer 

dynamisk driver
	Strømforsyning: 5 V 1 A
	Ørepropp: 7 g per enhet (14 g kombinert)/ 

0,015 lbs per enhet (0,03 lbs kombinert)
	Ladeetui: 40 g / 0,88 lbs
	Øreproppenes batteritype: Litium-ion-polymer 

(3,7 V, 50 mAh)
	Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-polymer 

(3,7 V, 300 mAh)
	Ladetid: 2 timer fra tomt batteri
	Musikkavspilling med BT på og ANC av:  

opptil 7 timer
	Musikkavspillingstid med BT på og ANC på: 

opptil 6 timer
	Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 16 Ohm
	Følsomhet: 96  dB SPL ved 1 kHz
	Maksimum SPL: 94 dB
	Mikrofonens følsomhet: -26 dBV / Pa ved 1 kHz
	Bluetooth-versjon: 5,1
	Bluetooth-profilversjon: A2DP V1.3, AVRCP V1.6,  

HFP V1.7
	Bluetooth-senderens frekvensområde: 

2400–2483,5 MHz
	Bluetooth-senderens effekt: < 10 dBm (EIRP)
	Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
	Maksimal driftstemperatur: 45 °C

Funksjoner og fordeler 
JBL Signature Sound
Gjør de vanlige, ekstraordinære 6,8 mm dynamiske driverne til førsteklasses gjengivere av 
JBL Signature Sound. Disse hodetelefonene kan være små, men de leverer skikkelig kraft.

Aktiv støyreduksjon med Smart Ambient
Ingen støy og null distraksjoner med aktiv støyreduksjon, slik at du kan nyte rytmen. Hvis du 
skal chatte, kan TalkThru og Ambient Aware tillate naturlige samtaler og total bevissthet rundt 
omgivelsene, uten å ta ørepluggene ut.

En propp eller begge, umiddelbart tilkoblet
Dual Connect + Sync kobler automatisk til enheten din så snart du åpner esken, uansett 
hvilken ørepropp du tar først. Og du kan forlenge batterilevetiden ved å bytte ut hver ørepropp 
for å lade individuelt. Takket være Fast Pair aktivert av Google, kobles JBL LIVE FREE NC+ 
TWS til Android-enheten din så snart du åpner etuiet. Du kan også pare flere enheter ved å 
trykke på enhetens skjerm.

21 timers spilletid
Ingen ønsker å være uten musikken. Med JBL LIVE FREE NC + TWS kan du lade på 
farten med Speed Charge og Qi-kompatibel trådløs lading. Det er opptil 7 timer med 
musikkavspilling og opptil 14 timer i etuiet. Fortsett å spille lenger.

Touch Control med berøringskontroll
Full kontroll over lyden er bare en fingertupp unna. Du har all kraften i øreproppene dine. 
Administrer telefonsamtaler med fingertuppen og nyt perfekte samtaler sikret av den 
integrerte dual-mic løsningen på hver av proppene. Dedikert berøringskontroll lar deg også 
snakke sømløst med Google eller aktivere Amazon Alexa.

Svette- og vannbestandig
Ikke svett over de små tingene, JBL LIVE FREE NC + TWS er vann og svettesikker,  
med IPX7-sertifisering. De vil holde deg i form i regn eller sol.

Komfortable og sitter som et skudd
Med tre størrelser på ørepropper og to geltuppstørrelser kan du enkelt tilpasse øreproppene 
dine for å få en perfekt passform, som holder seg på plass under selv din vanskeligste 
treningsøkt.

My JBL Headphones
Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt. JBL er et varemerke for 
HARMAN International Industries, Incorporated som er registrert i USA og/eller andre land. Bluetooth®-ordmerket 
og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av HARMAN 
International Industries, Incorporated, er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere. 
Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

Helt trådløse NC-ørepropper


