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Mer musik, mindre brus.
JBL Live Pro+ TWS levererar en helt trådlös och omslutande upplevelse med JBL:s otroliga 
signaturljud – bästa ljudet oavsett enhet. Aktivera Smart Ambient för att hålla koll på 
omgivningen eller fokusera på musiken med adaptiv brusreducering. Byt enkelt från musik 
till gruppsamtal. Dubbla Beamforming-mikrofoner fångar upp din röst för konversationer 
som liknar fysiska samtal och en tredje mikrofon reducerar ljud utifrån. Alla kommandon 
finns på öronsnäckorna, så du kan styra både musik och samtal genom att bara använda 
fingret. Använd din röst eller tryck på öronsnäckan för att få hjälp av röstassistenten du 
föredrar. Och om du ställer in Hey Google behöver du bara aktivera rösten för att styra 
dina JBL Live Pro+ TWS. Tack vare  upp till 28 timmars speltid från Qi-kompatibel trådlös 
laddning och supersnabb trådlös uppladdning är öronsnäckorna alltid redo att ge dig energi.

Helt trådlösa in-ear-hörlurar med brusreducering
LIVE PRO+
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Funktioner och fördelar 
JBL:s signaturljud för bästa möjliga ljudupplevelse
Live Pro+ TWS-hörlurarna ger bästa möjliga ljudlösning för alla typer av enheter. Dess små 
men kraftfulla 11 mm dynamiska element ger JBL:s extraordinära signaturljud – varje dag,  
alla dagar i veckan.

Adaptiv brusreducering med Smart Ambient
Aktiv brusreducering innebär noll störningar när det är dags att fokusera på dina studier 
eller komma i rätt stämning. Och om du vill höra världen runt omkring utan att ta av dig dina 
hörlurar gör Smart Ambient omgivningsljuden klarare.

Upp till 28 timmars batteritid och trådlös laddning
Med upp till 7 timmars speltid plus 21 timmar i laddfodralet och JBL Live Pro+ TWS-
snabbladdning kan du lyssna hela dagen. Ladda snabbt och enkelt när som helst med  
JBL Live Pro+ TWS-snabbladdning och Qi-kompatibel trådlös laddning.

Klara röster med 3 mikrofoner
Live Pro+ TWS låter dig enkelt byta mellan musik och perfekta gruppsamtal med en mikrofon 
som minskar vindljud och aktiv brusreducering samt dubbla Beamforming-mikrofoner som 
snappar upp din röst med kristallklar kvalitet.

Dual Connect + Sync och Fast Pair
Hörlurarna parkopplas automatiskt till din enhet så fort fodralet öppnas, så att du kan lyssna på 
musik, göra mono-/stereosamtal eller aktivera din röstassistent i en eller båda öronsnäckorna. 
JBL-appen gör det även lättare än någonsin att tilldela funktioner till varje öronsnäcka. 
Med Google Fast Pair ansluts dina JBL Live Pro+ TWS omedelbart till din Android-enhet. 
Du kan också parkoppla flera enheter genom att bara trycka på enhetens skärm.

Använd bara rösten för att få hjälp  
Använd rösten eller tryck på öronsnäckan för att få hjälp av den röstassistent du vill använda. 
Med Hey Google och röstkommandon kan du aktivera ANC och Ambient Aware, kontrollera 
batteristatus eller stänga av JBL Live Pro+ TWS. Med den helt nya JBL-appen kan du enkelt 
välja vilken röstassistent du vill.

Vattentålig med bekväm och säker passform
Ta musiken med dig vart äventyret än tar dig. De IPX4-certifierade JBL Live Pro+ TWS-
hörlurarna är vattentåliga och har fem uppsättningar örontoppar av silikon som garanterar en 
perfekt passform.

Gör dem dina med appen My JBL Headphones
Dina hörlurar ska anpassa sig efter dig, inte tvärtom. JBL Live Pro+ TWS- 
hörlurarnas ljud och funktioner kan enkelt anpassas med den kostnadsfria  
My JBL Headphones-appen där du även kan ändra EQ-inställningarna, ställa in  
önskad röstassistent och hitta de bästa örontopparna för just dina öron i några få steg.

Detta finns i lådan:
JBL Live Pro+ TWS
5 öronsnäckor i olika storlekar
1 USB-laddkabel av typ C
1 laddfodral
1 garantisedel/varning
1 snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
		Elementstorlek: 11 mm/0,43 tums  

dynamiskt element
		Strömförsörjning: 5 V, 1 A
		Hörlur: 5 g/st. (10 g tillsammans)
		Laddfodral: 40 g
		Batterityp för headset: Litiumjonpolymer  

(3,7 V/55 mAh)
		Batterityp i laddningsfodralet: 

Litiumjonpolymer (3,7 V/500 mAh)
		Laddningstid: 2 tim från helt urladdade
		Laddningstid, trådlös laddning: 3 tim från helt 

urladdade
		Musikuppspelningstid med BT och ANC på: 

upp till 6 tim
		Musikuppspelningstid med BT på och  

ANC av: upp till 7 tim
		Frekvensåtergivning: 20 Hz – 20 kHz
		Impedans: 16 ohm
		Känslighet: 102 dB SPL vid 1 kHz/1 mW
		Max SPL: 91 dB
		Mikrofonens känslighet: -38 dBV vid 1 kHz/Pa
		Bluetooth-version: 5
		Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2 400–2 483,5 MHz
		Bluetooth-sändarens effekt: <13 dBm (EIRP)
		Bluetooth-sändarmodulering: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
		Högsta användningstemperatur: 45 °C
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