Ekte trådløse øretelefoner med Smart Ambient

Vær tilkoblet til musikken din, og din egen verden, til enhver tid.
Vær din egen herre. Med JBL LIVE 300TWS øretelefoner har du alltid tilgang til musikken
du liker. Helt trådløst, uten kabler – den utrolige signaturlyden fra JBL gir deg friheten du
trenger. Ton inn og ut med støydemping, vær på alerten med Ambient Aware eller bruk
TalkThru til å chatte med venner – alt gjennom øretelefonene. Stemmeassistent, håndfrie
anrop, lydstyrke- og støykontroll – alt er tilgjengelig gjennom berøringskontrollene.
Hurtiglading gjør at du aldri trenger å gå uten musikk. Velg mellom en rekke farger for å
finne det perfekte paret. Liten størrelse, heftig lyd.
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Ekte trådløse øretelefoner med Smart Ambient

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

JBL-signaturlyd
JBL LIVE 300TWS-øretelefoner er kanskje små, men de har kraften du forventer av JBL.
Ambient Aware- og TalkThru-teknologi
Kontroller verdenen rundt deg. Med Ambient Aware kan du umiddelbart gå fra å lytte til musikk,
til å fokusere på omgivelsene. Snakk med venner, uten å ta ut øretelefonene, med TalkThru.
Sveip på øretelefonene for å aktivere det.
Føl frihet med True Wireless
JBL LIVE 300TWS-øretelefoner er helt trådløse, uten noe som helst som holder deg tilbake.
Håndfrie stereosamtaler
Uansett hvor i verden du er, og hva du gjør – ta med deg musikken og forbli tilkoblet med
perfekte anrop i stereo, uten bakgrunnsstøy. Berøringskontroll gir deg total lyttefrihet, med
håndfri-funksjonalitet og helt uten distraksjoner.
Umiddelbar tilgang med stemmeassistenter
Med stemmeassistenten har du Google Assistant og Amazon Alexa rett i øret, slik at det alltid
er lett å få tak i det du vil ha. Velg en av dem med My JBL Headphones-appen, så har du alt du
trenger. Sveip på øretelefonene for å aktivere det.
Skreddersy lytteopplevelsen din
Øretelefonene bør tilpasse seg etter deg – ikke omvendt. JBL LIVE 300TWS-øretelefoner kommer
med funksjonen Personi-Fi. Med Personi-Fi kan du lett skreddersy lydprofilen din basert på kjønn,
alder og preferanser for å få den optimale lytteopplevelse. Finn Personi-Fi i den nyeste versjonen
av My JBL Headphones-appen – den er helt gratis å laste ned.
20 timer med kombinert avspilling: Musikken stopper aldri
Du trenger aldri å være uten musikk. JBL LIVE 300TWS-øretelefoner gir deg seks timer med
musikk, med bare én opplading. Legg dem inn i ladeesken for å få 14 timer til med lytting.
Få enda en time til på bare 10 minutter.
Hurtig paring
Takket være Fast Pair levert fra Google, vil din JBL LIVE 300TWS koble seg til din Android-enhet
i det øyeblikket du tar dem ut av esken. Du kan også enkelt pare flere enheter ved å trykke på
enhetenes skjermer.
De ser stilige ut (også når de er slått av)
Velg paret du liker best. JBL LIVE 300TWS-øretelefoner er ordentlig stilige, og finnes i en rekke
farger.
Bekvemmelig passform
Lytt dagen lang, uten å føle ubehag. JBL LIVE 300TWS-øretelefoner har fire stabilisatorstørrelser.
Svette- og vannbestandig
Aldri la dårlig vær eller en hard treningsøkt stå i veien. JBL LIVE 300TWS-øretelefoner er svetteog vannbestandige, med IPX5-godkjenning.
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Ørepunkter i størrelse S, M og L
Stabilisatorer i størrelse SS, S, M og L
USB-C-ladekabel
Ladeeske
1 x garanti / advarsel (W / !)
1 x QSG / sikkerhetsark (S / i)

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 5,6 mm
Den dynamiske driverens frekvensrespons:
20 Hz – 20 kHz
Følsomhet: 95 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW
Maksimal SPL: 93 dB
Mikrofonfølsomhet: -24 dBV ved 1 kHz / Pa
Impedans: 16 ohm
Bluetooth-senderens effekt: <13dBm
Bluetooth-senderens modulasjon:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz
Bluetooth-profilversjon:
A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Bluetooth-versjon: 5.0
Hodetelefonenes batteritype:
Litium-ion-batteri (55 mA / 3,7 V DC)
Ladeeskens batteritype:
Litium-ion-batteri (450 mAh / 3,7 V DC)
Ladetid (øretelefoner og ladeeske):
< 2 timer når tomt
Musikkspilletid når BT er på: 6 timer med
øretelefonene.14 timer med ladeesken:
Vekt: 67,3 g
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