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Kumppanina koko päivän. 

Avorakenteiset True Adaptive Noise Cancelling -nappikuulokkeet 
tarjoavat tien päällä liikkuessasi pitkäkestoista mukavuutta ja puhdasta 
äänentoistoa, jolla rytmität päivän suosikkibiisiesi tahdissa. IP54-
luokituksen saaneet pöly- ja vesitiiviit JBL Live Flex -kuulokkeet ovat 
ihanteellinen äänentoistokumppani niin toimistoon kuin päivittäiselle 
kävelylenkillekin sekä moneen muuhun tilanteeseen. Voit sulkea 
melun ja häiriötekijät pois sekä nauttia kristallinkirkkaista puheluista 
missä tahansa, uppoutuen samalla JBL Spatial Audio -äänimaailmaan. 
Kuuntelukokemuksen voi optimoida yksilöllisen kuunteluprofiilin 
mukaan Personi-Fi 2.0:n sekä sovelluksessa säädettävien asetusten 
ansiosta. Ja koska kenelläkään ei ole aikaa tyhjille akuille, jopa 40 tunnin 
toistoaika ja langaton Qi-lataus pitävät sinut mukana arjen rytmissä.
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Ominaisuudet ja hyödyt
JBL:lle ominainen ääni ja Personi-Fi 2.0
Puhtaaseen äänentoistoon ja on-the-go-kuunteluun viritettyjen 12 mm:n 
neodyymielementtien ansiosta musiikki kuuluu täydessä kirjossa – mukana jykevät 
bassot sekä JBL:lle ominainen soundi. Lisäksi äänentoistoelämyksen voi optimoida 
Personi-Fi 2.0:lla oman yksilöllisen kuunteluprofiilin pohjalta.

Aidosti mukautuva melunvaimennus
JBL Live Flex -kuulokkeissa yhdistyvät stick-open-rakenteen käyttömukavuus ja 
ANC-teknologian aidosti mukautuva melunvaimennus.. Ympäristöön mukautuva 
tekniikka eliminoi melun ja häiriötekijät reaaliaikaisesti.

Jopa 40 (8+32) tuntia toistoaikaa langattomalla latauksella
Elämä on liian lyhyt tyhjille akuille. JBL Live Flex -kuulokkeissa riittää virtaa jopa 
8 tunniksi ja kotelosta löytyy 32 lisätuntia*. Ja jos koko päivän mukanasi oleva 
äänentoistokumppani tarvitsee lisävirtaa, Qi-yhteensopivalla langattomalla 
latauksella saa neljä lisätuntia vain 15 minuutissa.

Täydelliset puhelut kuudella mikrofonilla ilman häiriöääniä
Yhteys maailmaan kaikkialla. JBL Live Flex -kuulokkeissa on kuusi beamforming-
mikrofonia, jotka vähentävät melua ja varmistavat, että puhe kuuluu voimakkaana 
ja selkeänä.

JBL-tilaääni
Ympäröi itsesi omalla suosikkimusiikillasi. JBL Live Flex tarjoaa kuunteluvapautta 
ja mukaansatempaavaa tilaääntä Bluetooth®-yhteyden välityksellä mistä tahansa 
kaksikanavaisesta lähteestä.

Bluetooth 5.3 -teknologia
JBL Live Flex -kuulokkeissa on vakaamman ja suojatumman yhteyden takaava 
Bluetooth 5.3 – näin voit nauttia langattomasta suoratoistosta parhaimmillaan. JBL 
Live Flex -kuulokkeissa on käytetty viimeisintä Bluetooth-tekniikkaa – näin ne ovat 
valmiit tulevaisuuteenkin.

Kosketus- ja puheohjaus
JBL Live Flex -kuulokkeiden ominaisuudet voidaan aktivoida helposti 
kosketussäädöillä. Tai puhu ja aktivoi Hey Google (*) tai Alexa (**).

IP54-tason vesi- ja pölytiiviys
IP54-tasoisen vesi- ja pölytiiviyden ansiosta JBL Live Flex -nappikuulokkeita voi 
käyttää missä tahansa – niin rannalla kuin pyörälenkillä maastossa.

JBL Headphones -sovellus
Ohjaa elämäsi ääniraitaa. Ilmaisella JBL Headphones -sovelluksella voidaan 
räätälöidä nappikuulokkeiden asetuksia – kuten aktiivista melunvaimennusta ja 
nappikuulokkeiden toimintaa – tai luoda yksilöllinen kuunteluprofiili. Personi-fi 2.0:n 
avulla voit tehdä pikatestin ja räätälöidä omaa äänentoistoelämystä ja asetuksiasi.

Dual Connect ja synkronointi monipisteyhteydellä
Monipisteyhteyden avulla kuulokkeiden sisääntulon voi vaihtaa Bluetooth-
laitteesta toiseen nopeasti ja helposti. Voit myös nauttia pariliitoksen nopeasta 
ja vaivattomasta muodostamisesta minkä tahansa Android-laitteen kanssa, 
kun vaihdat mono- ja stereotilan välillä sekä vasemman, oikean tai molempien 
kuulokenappien välillä.

*kun aktiivinen melunvaimennus pois päältä (24, kun aktiivinen melunvaimennus on käytössä)
(*) Tuetaan vain Android-käyttöjärjestelmässä (**) Alexa-ominaisuuksien täysimääräinen käyttö 
edellyttää tätä laitetta käytettäessä Android 6.0- tai uudempaa käyttöjärjestelmää.

Tekniset tiedot 
 � Elementin koko: 12 mm:n dynaaminen 

elementti 
 � Virtalähde: 5 V 1 A
 � Kuulokeosa: 5,05 g/kuuloke (yhteensä 

10,1 g) 
 � Latauskotelo: 37,94 g
 � Kuulokkeiden akun tyyppi: Litiumioni-

polymeeri (54 mAh / 3,85 V) 
 � Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioni-

polymeeri (690 mAh, 3,85 V)
 � Latausaika: 2 h tyhjästä täyteen 
 � Musiikin Bluetooth-toistoaika ilman 

ANC:tä: Enintään 8 t
 � Musiikin Bluetooth-toistoaika ANC:llä: 

Jopa 6 h
 � Musiikin toistoaika, kun Bluetooth 

ja mukautuva aktiivinen 
melunvaimennus ovat käytössä:   
Jopa 5 h

 � Puheaika ilman aktiivista 
melunvaimennusta: Jopa 4 tuntia

 � Puheluaika aktiivinen 
melunvaimennus päällä: Jopa 4 tuntia

 � Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz 
 � Impedanssi: 32 ohmia 
 � Herkkyys: äänenpaineen taso 101 dB 

1 kHz:ssä
 � Bluetooth-lähettimen teho: <12 dBm
 � Äänenpaineen enimmäistaso: 93 dB
 � Mikrofonin herkkyys: -38 dBV/Pa @ 

1 kHz
 � Bluetooth-versio: 5.3 
 � Bluetooth-profiilin versio: A2DP 1.3.2, 

AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2
 � Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz 
 � Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
 � Enimmäislämpötila: 45 °C
 � IPX-luokitus: IP54-tason vesi- ja 

pölytiiviys

Pakkauksen sisältö
1 x JBL Live Flex -kuulokkeet
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 x latauskotelo
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x tuotteen pikaopas/
käyttöturvallisuustiedote (S / i)
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