
Funksjoner
 � JBL Signature Sound og Personi-

Fi 2.0

 � True Adaptive støyreduksjon

 � Opptil 40 (8+32) timers spilletid 
med trådløs lading

 � Seks mikrofoner for perfekte 
samtaler uten støy

 � JBL romlig lyd

 � Bluetooth 5.3-teknologi

 � Berørings- og stemmekontroll

 � IP54 vann- og støvbestandig

 � Appen JBL Headphones

 � Dual Connect & Sync med 
flerpunktstilkobling

Ledsager for hele dagen. 

Lev til rytmen av ditt eget lydspor med åpne, adaptive støyreduserende 
ørepropper. De er designet for komfort hele dagen og god 
lydopplevelse når du er på farten. JBL Flex Live er IP54-sertifisert 
støvtett og vanntett, og er en ideell lydpartner for arbeid, hvile eller 
spill – fra kontoret til den daglige spaserturen og videre. Få støy og 
distraksjoner til å forsvinne, og ha krystallklare samtaler hvor som 
helst, samtidig som du fordyper deg i JBL Spatial Audio. Optimer 
lytteopplevelsen i henhold til din individuelle høreprofil takket være 
Personi-Fi 2.0 og preferanser gjennom appen. Og siden ingen har tid til 
flate batterier, har den opptil 40 timers spilletid og trådløs Qi-lading for 
at du skal kunne følge med i hverdagens raske tempo.
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Funksjoner og fordeler
JBL Signature Sound og Personi-Fi 2.0
Hør den mest fargerike musikken med høyttalerdrivere i 12mm neodymium som er 
perfekt innstilt for lytting i høy kvalitet når du er på farten, og med dyp bass og JBL 
Signature Sound. Bruk deretter Personi-Fi 2.0 for å optimalisere lydopplevelsen 
basert på din unike lytteprofil.

True Adaptive støyreduksjon
JBL Live Flex kombinerer komforten til ørepropper med åpent design med True 
Adaptive Noise Cancelling. Eliminer støy og forstyrrelser med teknologi som 
tilpasser seg omgivelsene i sanntid.

Opptil 40 (8+32) timers spilletid med trådløs lading
Livet er for kort for døde batterier. JBL Live Flex har opptil 8 timer med strøm i 
øreproppene, pluss ytterligere 32 i etuiet*. Og hvis lydledsageren din trenger mer 
strøm, leverer Qi-kompatibel trådløs lading ytterligere 4 timer på bare 15 minutter.

Seks mikrofoner for perfekte samtaler uten støy
Koble til verden fra hvor som helst. JBL Live Flex har 6 stråledannende mikrofoner 
som reduserer støy og sikrer at stemmen din kommer gjennom klart og tydelig.

JBL romlig lyd
Omgi deg med favorittlyden din. JBL Live Flex fordyper deg i romlig lyd fra enhver 
tokanals kilde via Bluetooth® for oppslukende lyttefrihet.

Bluetooth 5.3-teknologi
JBL Live Flex har Bluetooth 5.3 for en mer stabil og sikker tilkobling, slik at du 
kan nyte trådløs strømming på sitt beste. JBL Live Flex har den siste Bluetooth-
teknologien og er så godt som fremtidssikker.

Berørings- og stemmekontroll
Aktiver funksjonene til JBL Live Flex med enkel berøringskontroll. Eller bare si ifra 
for å aktivere Hey Google (*) eller Alexa (**).

IP54 vann- og støvbestandig
Bruk JBL Live Flex-øreproppene dine hvor som helst fra stranden til sykkelstien 
takket være IP54 beskyttelse mot vann og støv.

Appen JBL Headphones
Kontroller lydsporet til livet ditt. Med den gratis JBL-hodetelefonappen kan du 
skreddersy øreproppenes innstillinger, som å tilpasse ANC, ørepluggenes atferd 
eller lage en personlig høreprofil. Takket være Personi-fi 2.0 vil en rask test hjelpe 
deg med å tilpasse lydopplevelsen til deg og dine preferanser.

Dual Connect & Sync med flerpunktstilkobling
Med flerpunktstilkobling kan du raskt og enkelt bytte hodetelefoninngangen fra en 
Bluetooth-enhet til en annen. Du kan også nyte rask og uanstrengt sammenkobling 
med hvilken som helst Android-enhet når du skifter mellom mono og stereo og 
venstre, høyre eller begge øreplugger.

* med ANC av (24 med ANC på)
(*) Bare støttet på Android (**) Android 6.0 eller nyere kreves for full tilgang til Alexa-funksjoner når du 
bruker denne enheten.

Tekniske spesifikasjoner 
 � Driverstørrelse: 12 mm dynamisk 

driver 
 � Strømforsyning: 5 V 1 A
 � Ørepropp: 5,05 g per enhet (10,1 g 

kombinert) 
 � Ladeetui: 37,94 g
 � Type øreproppbatteri: Litium-ion-

polymer (54 mAh, 3,85 V) 
 � Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-

polymer (690 mAh, 3,85 V)
 � Ladetid: 2 timer fra tomt batteri 
 � Musikkavspilling med BT på og ANC 

av: Opptil 8 timer
 � Musikkavspilling med BT på og ANC 

på: Opptil 6 timer
 � Musikkavspilling med BT på og 

Adaptive ANC på: Opptil 5 timer
 � Taletid med ANC av: Opptil 4 timer
 � Taletid med ANC på: Opptil 4 timer
 � Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz 
 � Impedans: 32 Ohm 
 � Følsomhet: 101 dB SPL ved 1 kHz    
 � Bluetooth-senderens effekt: <12 dBm
 � Maksimum SPL: 93 dB
 � Mikrofonens følsomhet: -38 dBV/Pa 

ved 1 kHz
 � Bluetooth-versjon: 5.3 
 � Bluetooth-profilversjon: A2DP 1,3.2, 

AVRCP 1,6.2, HFP 1,7.2
 � Bluetooth-senderens 

frekvensområde: 2,4 GHz – 
2,4835 GHz 

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

 � Maksimal driftstemperatur: 45 °C
 � IPX-klassifisering: IP54 vann- og 

støvbestandig

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Live Flex ørepropper
1 x USB-C ladekabel
1 x ladeetui
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning/
sikkerhetsdatablad (S/i)
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