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 Ambient Aware- och TalkThru-teknik
 Var fri med helt trådlöst
 Handsfree-stereosamtal
 Omedelbar åtkomst till Röstassistenter
 Gör din lyssningsupplevelse personlig
 20 timmars sammanlagd uppspelning: 

Sluta aldrig lyssna
 Snabb parkoppling
 Elegant design (även när de är AV)
 Bekväm och säker passform
 Svett- och vattentåliga

Var alltid ansluten till din musik och världen runt dig.
Äg din plats. Håll dig uppkopplad till din musik och världen runt dig med in-ear-hörlurarna 
JBL LIVE 300TWS. De är helt trådlösa, utan en enda kabel, så att du får ultimat frihet och 
JBL:s otroliga ljud. Kontrollera ljudet med brusreducering, var medveten om din omgivning 
med Ambient Aware och använd TalkThru för att prata med dina vänner, utan att ta av 
dig hörlurarna. Röstassistent, handsfree-samtal, volym och brusreducering nås enkelt med 
touch-kontroller så att allt är extra smidigt. Snabbladdning ger dig ström snabbt så att du 
aldrig behöver vara utan musik. Välj mellan många olika färger och hitta ditt perfekta par. 
Liten storlek men stor kraft.
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Funktioner och fördelar 
JBL:s klassiska ljud
Liten storlek men med seriös kraft. JBL LIVE 300TWS  levererar det ljud du förväntar dig av JBL.
Ambient Aware- och TalkThru-teknik
Kontrollera världen runt dig. Gå omedelbart från helt uppslukande musik till att lägga märke till 
din omgivning med Ambient Aware. Prata med dina vänner utan att ta av dig hörlurarna med 
TalkThru. Svep på hörlurarna för att aktivera dem.
Var fri med helt trådlöst
JBL LIVE 300TWS är helt trådlösa, det finns inget som håller dig tillbaka.
Handsfree-stereosamtal
Var du än är i världen och vad du än gör så ta med dig din musik och håll dig uppkopplad med 
perfekta och tydliga stereosamtal utan bakgrundsbrus. Upptäck fullständig lyssningsfrihet med 
handsfree och utan distraktioner tack vare pekkontroller som styr allt.
Omedelbar åtkomst till Röstassistenter
Röstassistenten ger dig bekvämligheten från Google Assistent och Amazon Alexa direkt i öronen, 
vilket gör det ännu enklare för dig att få vad du vill ha. Välj bara din assistent med  
My JBL Headphones-appen, sedan är du helt klar. Svep på hörlurarna för att aktivera dem.
Gör din lyssningsupplevelse personlig
Dina hörlurar ska anpassa sig efter dig, inte tvärtom. JBL LIVE 300TWS har Personi-Fi, som 
med bara några enkla steg anpassar din ljudprofil efter ditt kön, din ålder och dina preferenser 
så att du får  bästa möjliga lyssningsupplevelser. Personi-Fi hittar du i den senaste versionen av 
My JBL Headphones-appen, som är gratis att ladda ner. 
20 timmars sammanlagd uppspelning: Sluta aldrig lyssna
Var aldrig utan din musik. JBL LIVE 300TWS ger dig 6 timmars ljuduppspelning på en enda 
laddning. Placera dem i laddningsetuiet så får du 14 timmars ljuduppspelning till. Få en timmes 
batteri-boost på bara 10 minuter.
Snabb parkoppling
Tack vare Googles Fast Pair-koppling ansluts dina JBL LIVE 300TWS till din Android-enhet i 
samma sekund som du tar upp dem ur kartongen. Du kan också parkoppla flera enheter genom 
att bara trycka på enhetens skärm.
Elegant design (även när de är AV)
Välj paret som passar dig. JBL LIVE 300TWS är supersnygga och finns i flera olika färger.
Bekväm och säker passform
Lyssna bekvämt hela dagen. JBL LIVE 300TWS har stabiliserande vingar i fyra storlekar. 
Svett- och vattentåliga 
Låt aldrig dåligt väder eller hård träning stoppa dig. JBL LIVE 300TWS är svett- och 
vattenresistenta och IPX5-certifierade.

Detta finns i lådan:
JBL LIVE 300TWS-hörlurar

Örontoppar i storlekar S, M och L

Vingförstärkare i storlekar SS, S, M och L

USB-C-laddningskabel

Laddningsetui

Garanti/Varningsblad

Snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:

		Elementstorlek: 5,6 mm

		Dynamiska elementets frekvensrespons:  
20 Hz – 20 kHz

		Känslighet: 95 dB SPL vid 1 kHz / 1 mW

		Max SPL: 93 dB

		Mikrofonkänslighet: -24 dBV vid 1 kHz/Pa

		Impedans: 16 ohm

		Bluetooth-sändarens effekt: <13dBm

		Bluetooth-sändarens modulering: GFSK,  
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz

		Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3, AVRCP 1.5,  
HFP 1.6

		Bluetooth-version: 5.0

		Hörlurarnas batterityp: Litiumjon  
(55 mAh / 3,7 V DC )

		Laddningsetuits batterityp: Litiumjon  
(450 mAh / 3,7V DC )

		Laddningstid (hörlurar och laddningsetui)  
< 2 timmar från tomt batteri

		Musikspeltid via BT: 6 timmar med 
hörlurarna, 14 timmar med laddningsetuiet

		Vikt: 67,3 g
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