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Kuuntele ja tule kuulluksi. Koko päivän, kaikkialla.

Pysy rytmissä koko päivä ja nauti tyylikkäistä kuulokkeista niin töissä kuin vapaa-
ajallakin. JBL Live Pro 2 -kuulokkeet tarjoavat jopa 40  tuntia JBL:lle ominaista upeaa 
ääntä (10  tuntia kuulokkeilla + 30  tuntia kotelossa), pikalatauksen ja langattoman Qi-
latauksen, kun akut tarvitsevat lisää virtaa. Mukautuva melunvaimennus poistaa häiriöt ja 
takaa kokonaisvaltaisen kuuntelukokemuksen. Smart Ambient -tekniikka puolestaan auttaa 
ympäristön tapahtumien havainnoinnissa. Korviin istuva muotoilu ja soikeat akustiset putket 
varmistavat tehokkaan melunvaimennuksen ja upean äänenlaadun. Onko sinulla asiaa? 
Soita kirkasäänisiä, täydellisiä puheluita kuuden beamforming-mikrofonin avulla tai käytä 
mieleistäsi puheavustajaa hallitaksesi kuulokkeita ja yhteyksiä saumattomasti hands-free-
tilassa.
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Ominaisuudet ja hyödyt
JBL:lle ominainen soundi
Mikään ei voita musiikin ja puheluiden kristallinkirkasta äänenlaatua, jonka taustalla on 11 mm:n 
dynaamiset elementit ja JBL:lle ominainen soundi.

Mukautuva melunvaimennus ja Smart Ambient -tekniikka
Mukautuva melunvaimennus sopeutuu automaattisesti ympäristöön poistamalla häiriöt ja 
parantamalla ääntä, missä ikinä oletkin. Tai hyödynnä Smart Ambient -tekniikkaa, kun haluat 
keskittyä ympäristöösi – kaikki tämä kuulokkeita riisumatta.

40 (10+30) tuntia toistoaikaa langattomalla latauksella
Et menetä koskaan hetkeäkään, sillä kuulokkeiden Qi-yhteensopivan akun kesto on 40 tuntia 
(10 tuntia kuulokkeissa + 30 tuntia kotelossa). Tarvetta lisäteholle? Vain 15 minuutin pikalatauksella 
saat vielä neljä tuntia lisäaikaa kuunteluun – nopeasti.

Täydelliset puhelut kuudella mikrofonilla ilman melua
Kuusi beamforming-mikrofonia vähentävät tuulen ja melun aiheuttamia häiriöitä, joten sanasi kuuluvat 
aina voimakkaina ja kirkkaina. VoiceAware-ominaisuuden avulla voit säädellä mikin sisääntulosta takaisin 
kuulokkeisiin ohjatun äänen kuuluvuutta, valita näin, missä määrin kuulet oman äänesi.

Soikeat akustiset putket parantavat mukavuutta, äänieristystä ja bassoa 
Parempi muoto, parempi ääni. Siksi JBL on suunnitellut kuulokkeisiin soikeat akustiset putket ja 
soikeat silikonisovitteet, jotka istuvat korviin täydellisesti. Korviin istuva muotoilu ja soikeat akustiset 
putket varmistavat tehokkaan melunvaimennuksen ja upean äänenlaadun.

Dual Connect ja synkronointi monipisteyhteydellä
Soiko puhelin kesken suosikkiohjelmasi? Ei hätää! Monipisteyhteyden avulla voit vaihtaa 
kuulokkeiden sisääntulon Bluetooth-laitteesta toiseen nopeasti ja helposti. Voit myös luoda 
pariliitoksen nopeasti ja vaivattomasti minkä tahansa Android-laitteen kanssa, kun vaihdat mono- ja 
stereoäänen välillä sekä vasemman, oikean tai molempien kuulokkeiden välillä.

Kosketus- ja puheohjaus
Aktivoi JBL Live Pro 2 -kuulokkeet helposti kosketusohjauksella. Tai puhu ja aktivoi Hey Google (*) tai Alexa (**).
(*) Tuetaan vain Android-käyttöjärjestelmässä (**) Alexa-ominaisuuksien täysimääräinen käyttö edellyttää tätä laitetta käytettäessä 

Android 6.0- tai uudempaa käyttöjärjestelmää.

IPX5-tason veden- ja hienkestävyys
Kun sadekuuro yllättää matkalla kuntosalille, ei ole syytä huoleen. IPX5-sertifiointi tarkoittaa, että 
JBL Live Pro 2 -kuulokkeet ovat vedenkestävät.

JBL Headphones -sovellus
Kuulokkeiden oman sovelluksen avulla voit valita kuuntelutilan, säätää aktiivista  
melunvaimennusta tai Smart Ambient -tasoja, mukauttaa ohjaimia sekä säätää  
mukavuuden ja äänenlaadun optimaalisiksi – jotta voit aina kuunnella juuri omalla  
tavallasi. Voit myös optimoida EQ-käyrän, ja omalla kielelläsi lausutut äänikehotteet  
auttavat navigoimaan ominaisuuksien läpi.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Pro 2 -kuulokkeita
1 x 3 paria erikokoisia korvasovitteita 
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 x latauskotelo
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x tuotteen pikaopas/käyttöturvallisuustiedote (S / i) 

Tekniset tiedot:
		Elementin koko: 11 mm:n / 0,43":n dynaaminen 

elementti
		Virtalähde: 5 V 1 A
		Kuulokeosa: 4,8 g/kuuloke (yhteensä 9,6 g)
		Latauskotelo: 48,4 g
		Kuulokeosan akun tyyppi: Litiumioniakku 

(65 mAh / 3,85 V)
		Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioniakku 

(580 mAh / 3,8 V)
		Latausaika: 2 h tyhjästä täyteen
		Langaton latausaika: 4 tuntia tyhjästä täyteen
		Musiikin toistoaika, kun Bluetooth ja aktiivinen 

melunvaimennus ovat poissa käytössä: enintään 
10 tuntia
		Musiikin toistoaika, kun Bluetooth ja aktiivinen 

melunvaimennus ovat käytössä: enintään 8 tuntia
		Musiikin toistoaika, kun Bluetooth ja aidosti 

mukautuva aktiivinen melunvaimennus ovat 
käytössä: Jopa 6 h
		Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
		Impedanssi: 16 ohmia
		Herkkyys: äänenpaineen taso 105 dB 1 kHz:ssä
		Äänenpaineen enimmäistaso: 93 dB
		Mikrofonin herkkyys: –38 dBV/Pa @ 1 kHz
		Mikrofonien lukumäärä: 6
		Bluetooth-versio: 5.2
		Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Bluetooth-lähettimen taajuusalue:  

2,4–2,4835 GHz
		Bluetooth-lähettimen teho: < 12 dBm EIRP
		Bluetooth-lähettimen modulaatio:  

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
		Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C
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