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Förstärk livet.
Få ut det mesta av varje ögonblick och håll kontakten med din omvärld på ett stilfullt sätt med 
JBL LIVE 220BT. JBL LIVE 220BT ger dig JBL:s signaturljud, trådlös anslutning med enkel 
åtkomst till Google Assistent eller Amazon Alexa och möjliggör en trådlös integrering i varje 
del av din värld. Spela upp din favoritspellista eller skicka ett meddelande till en kompis, 
enkelt och utan att titta på telefonen. Och om du vill höra vad som händer runt omkring 
dig eller prata med kompisar med dina hörlurar på, så behöver du bara aktivera Ambient 
Aware- och TalkThru-teknikerna. Om batteriet tar slut efter 10 timmars uppspelning kan du 
ladda JBL LIVE 220BT i bara 15 minuter för att få en extra timme. Det mjuka nackbandet 
sitter bekvämt bakom nacken och gör det möjligt att vika ihop hörlurarna så att du lätt kan 
stoppa dem i fickan när du har lyssnat färdigt. JBL LIVE 220BT-hörlurarna är tillverkade 
i premiummaterial och finns i ett stort antal färger och hjälper dig hålla dig ansluten 
handsfree tack vare fjärrkontrollen med fyra knappar och mikrofon. Flerpunktsanslutningen 
kan smidigt växla mellan video och ett samtal från två olika enheter och gör det möjligt att 
kontrollera dina samtal och ändå aldrig missa ett beat. När du inte ska använda dem kan 
du låta hörlurarna hänga runt halsen med hjälp av de magnetiska snäckorna.
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Funktioner och fördelar 
JBL:s signaturljud
JBL:s legendariska signaturljud, som hörs på konserter, i studior och i hemmet är nu 
tillgängligt i hörlurar.

10 timmars batteritid, 2 timmars laddningstid med snabbladdning
Njut av flera timmars underhållning och snabb laddning tack vare klassledande 10 timmars 
speltid och 2 timmars laddning. Med en 15-minuters laddning kan du få en extra timme 
batteritid.

Ambient Aware- och TalkThru-teknik
Låt inte musiken stoppas! Håll kontakten med din omgivning samtidigt som du lyssnar på 
din musik. Genom att peka på den dedikerade Ambient Aware-knappen kan du höja det 
omgivande ljudet så att du hör allt som händer runt omkring dig. Med TalkThru-läget kan du 
sänka musiken, så att du kan prata med dina vänner utan att ta av dig hörlurarna.

Be röstassistenten om hjälp
Spela upp din favoritspellista, skicka ett meddelande till en kompis, kolla vädret och mycket 
mer genom att aktivera Google:s röstassistent eller Amazon Alexa med en särskild knapp. 
Använd den helt nya JBL-appen för att få åtkomst till de två virtuella assistenterna och ställa in 
den du föredrar.

Bluetooth-teknik 
Strömma trådlöst från telefoner, plattor och TV-apparater med Bluetooth.

Flerpunktsanslutning
Växla enkelt mellan att lyssna på musik på din bärbara enhet till ett samtal på telefonen så att 
du aldrig missar ett samtal.

Handsfree-samtal med röstassistent
Gör det lätt att kontrollera musik, telefonsamtal och åtkomst med fjärrkontrollen och 
mikrofonkontrollerna som är lätta att komma åt. 

Nackband för långvarig komfort
Hörlurarna har en formgivning som följer konturerna kring huvud och hals och vilar säkert och 
bekvämt även under de längsta spellistorna och efteråt kan du vika ihop hörlurarna och stoppa 
dem i fickan.

My JBL Headphones-appen
Anpassa lyssnandet genom att tweaka ljudinställningarna för JBL LIVE 220BT med hjälp av 
den kostnadsfria My JBL Headphones-appen.

Magnetiska lurar och premiumhölje av aluminium
Praktiska magnetiska lurar motverkar trassel när du inte använder hörlurarna. Exklusiva 
material gör att hörlurarna ser lika bra ut som de låter.

Detta finns i lådan:
1 LIVE 220BT

Örontoppar i tre storlekar

1 laddningskabel

1 garantisedel/varning

1 Snabbguide/säkerhetsblad 

Tekniska specifikationer:
		Elementstorlek: 8 mm dynamiskt element

		Frekvensåtergivning: 20 Hz till 20 kHz

		Känslighet: 104 dB SPL vid 1 kHz/1 mW

		Maximal SPL: 96 dB

		Mikrofonkänslighet: -40 dBV vid 1 kHz/Pa

		Impedans: 31 ohm

		Bluetooth-sändareffekt: <4 dBm

		Bluetooth-sändarmodulering: GFSK,  
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Bluetooth-frekvens: 2,402–2,48 GHz

		Bluetooth-profilversion: A2DP v1.3,  
AVRCP v1.5, HFP v1.6

		Bluetooth-version: 4.2

		Batterityp: Litium-jonpolymer  
(220 mAh/3,7 V)

		Strömförsörjning: 5 V, 1 A

		Laddningstid: <2 timmar från tomt batteri

		Musikspelningstid med BT på: upp till  
10 timmar

		Vikt: 31 g


