LIVE PRO+

Aidosti langattomat in-ear-kuulokkeet melunvaimennuksella

Enemmän musiikkia, vähemmän melua.
JBL Live Pro+ TWS tarjoaa laitteesta riippumatta parhaan äänentoistoratkaisun ja se luo
immersiivisen, aidosti langattoman audiokokemuksen, johon sisältyy JBL:lle ominainen
uskomaton äänentoisto. Anna Smart Ambient -tekniikan yhdistää sinut ympäristöösi, tai
keskity musiikkiin mukautuvan melunvaimennuksen avulla. Siirry sen jälkeen helposti
musiikin kuuntelusta ryhmäpuheluihin kahden keilamikrofonin avulla, jotka toistavat äänesi
siten, että tuntuu kuin keskustelisitte kasvotusten. Lisäksi kolmas mikrofoni vähentää
ympäristöstä tulevaa melua. Kysy neuvoa valitsemaltasi puheavustajalta käyttäen omaa
ääntäsi tai napauttamalla kuulokenappia. Ja jos otat käyttöön Hey Google -komennon, voit
aktivoida JBL Live Pro+ TWS -kuulokkeiden toimintoja pelkällä äänelläsi. Kaikki komennot
ovat nappikuulokkeissa, joten voit hallita musiikkia ja puheluita pelkällä sormellasi.
Kun käytössä on jopa 28 tuntia toistoaikaa langattoman Qi-latauksen ja supernopean
langattoman pikalatauksen avulla, kuulokkeet ovat aina valmiina tuomaan puhtia päivääsi.
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LIVE PRO+

Aidosti langattomat in-ear-kuulokkeet melunvaimennuksella

Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

JBL:lle ominainen äänentoisto parhaisiin äänielämyksiin
Laitteesta riippumatta Live Pro+ TWS -kuulokkeet tarjoavat parhaan äänentoistoratkaisun.
Ne ovat pienikokoiset mutta tehokkaat: niiden 11 mm:n dynaamiset elementit tuottavat JBL:lle
ominaista ääntä koko päivän, joka ikinen päivä.
Mukautuva melunvaimennus ja Smart Ambient -tekniikka
Mukautuva melunvaimennus tarkoittaa, että vältät häiriötekijät, kun on aika keskittyä opintoihin
tai bilettää. Ja jos haluat kuulla ympäristön ääniä kuulokkeita riisumatta, Smart Ambient
-tekniikka tekee ympäristön äänistä selkeämpiä.
Jopa 28 tunnin akkukesto, langaton lataus
Jopa 7 tuntia toistoa plus 21 kotelossa, ja JBL Live Pro+ TWS Speed Charge tarkoittaa, että
voit pitää äänentoiston mukanasi koko päivän ajan. Kun tarvitaan lisää virtaa, lataus sujuu
superhelposti myös liikkeellä ollessasi JBL Live Pro+ TWS -pikalatauksella ja
Qi-yhteensopivalla langattomalla latauksella.
Selkeä ääni 3 mikrofonin tekniikalla
Live Pro+ TWS:n avulla voit siirtyä helposti musiikin kuuntelusta täydellisiin ryhmäpuheluihin
takaisinkytkentämikrofonilla, joka vaimentaa tuulen ja ympäristön ääniä, sekä kahdella
keilamikrofonilla, jotka toistavat äänesi kristallinkirkkaana.
Dual Connect + synkronointi ja nopea pariliitos
Heti kotelon avatessasi kuulokkeet muodostavat yhteyden laitteeseesi ja voit alkaa kuunnella
musiikkia, soittaa mono-/stereopuheluja tai ottaa käyttöön puheavustajan yhdelle tai
molemmille korville. Lisäksi JBL-sovelluksen avulla on helpompaa kuin koskaan määrittää
toimintoja kummallekin kuulokenapille. Googlen mahdollistaman nopean Fast Pair -toiminnon
avulla JBL Live Pro+ TWS -kuulokkeet muodostavat heti yhteyden Android-laitteeseesi.
Voit myös muodostaa laiteparin muiden laitteiden kanssa napauttamalla laitteen näyttöä.
Kysy neuvoa käyttäen vain omaa ääntäsi
Kysy neuvoa valitsemaltasi puheavustajalta käyttäen omaa ääntäsi tai napauttamalla
kuulokenappia. Ota käyttöön ANC tai Ambiet Aware, tarkista akkukesto tai katkaise virta
JBL Live Pro+ TWS -kuulokkeistasi helposti omalla äänelläsi Hey Google -komennon avulla.
Uudessa JBL-sovelluksessa voit valita käyttöön haluamasi puheavustajan.
Vesitiivis ja istuu mukavasti ja tukevasti
Ota hyvä musiikki mukaan kaikkialle, mihin seikkailusi sinut vievätkin. IPX4-sertifioidut
JBL Live Pro+ TWS -kuulokkeet ovat vesitiiviit, ja viisi paria silikonisia korvasovitteita
takaa täydellisen istuvuuden.
Tee kuulokkeistasi täydelliset My JBL Headphones -sovelluksen avulla
Kuulokkeiden pitäisi sopeutua sinuun, eikä päin vastoin. JBL Live Pro+ TWS -kuulokkeiden
ääntä ja ominaisuuksia on helppo muokata maksuttomalla My JBL Headphones
-sovelluksella: voit muuttaa taajuuskorjausasetuksia, valita haluamasi puheavustajan
ja löytää korvaasi parhaiten sopivan korvasovitteen muutaman vaiheen avulla.
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1 x 5 paria erikokoisia korvasovitteita
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 x latauskotelo
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/turvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
Elementin koko: 11 mm:n dynaaminen
elementti
Virtalähde: 5 V 1 A
Kuulokeosa: 5 g/osa (yhteensä 10 g)
Latauskotelo: 49,5 g
Kuulokkeiden akun tyyppi: Litiumioni-polymeeri
(3,7 V, 55 mAh)
Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioni-polymeeri
(3,7 V, 500 mAh)
Latausaika: 2 h tyhjästä täyteen
Langaton latausaika: 3 h tyhjästä täyteen
Musiikin toistoaika Bluetooth ja aktiivinen
melunvaimennus päällä: jopa 6 tuntia
Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja aktiivinen
melunvaimennus pois päältä: enintään 7 tuntia
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Impedanssi: 16 ohmia
Herkkyys: 102 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Äänenpaineen enimmäistaso: 91 dB
Mikrofonin herkkyys: -38 dBV @ 1 kHz/Pa
Bluetooth-versio: 5
Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:
2 400–2 483,5 MHz
Bluetooth-lähettimen teho: < 13 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C
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