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Meer muziek, minder herrie.
De JBL Live Pro+ TWS is de beste audio-oplossing, ongeacht het apparaat, en levert een 
meeslepende volledig draadloze ervaring met prachtig JBL Signature Sound. Smart Ambient 
zorgt ervoor dat je kunt blijven focussen op je omgeving en Adaptive Noise Cancelling zorgt 
ervoor dat je er juist aan kunt ontsnappen. Schakel daarna eenvoudig tussen muziek en 
groepstelefoontjes met twee gerichte microfoons die je stem vastleggen alsof je persoonlijk 
in gesprek bent en een derde microfoon voor het onderdrukken van omgevingsgeluid. Alle 
besturingsopdrachten zitten op de oordopjes, zodat je eenvoudig met je vinger muziek en 
telefoontjes kunt regelen. Jouw favoriete stemassistent helpt je hierbij. Gebruik je stem 
of tik op de oorschelp. Als je Hey Google hebt ingesteld, heb je alleen je stem nodig om 
de functies van je JBL Live Pro+ TWS te gebruiken. Je kunt de hele dag blijven genieten 
van maximaal 28 uur afspeeltijd dankzij Qi-compatible  draadloos opladen en supersnel 
draadloos opladen.
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Functies en eigenschappen 
JBL Signature Sound voor de beste audio-ervaring
De Live Pro+ TWS-oordopjes bieden de beste audio-oplossing voor elk apparaat en zijn klein maar 
krachtig met 11 mm dynamische drivers voor verbluffend JBL Signature Sound, elke dag weer.

Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient
Adaptive Noise Cancelling betekent dat je volledig kunt focussen op je studie of lekker kunt 
wegdromen. En als je de wereld om je heen wilt horen zonder je oordopjes uit te doen, zorgt 
Smart Ambient ervoor dat je de omgeving goed kunt horen.

Maximaal 28 uur batterijduur, draadloos opgeladen
Maximaal 7 uur afspeeltijd plus 21 in de oplaadcase en JBL Live Pro+ TWS snel opladen 
zorgen dat je de hele dag van je audio kunt genieten. Laad supereenvoudig onderweg op met 
JBL Live Pro+ TWS snel opladen en Qi-compatible draadloos opladen.

Heldere stem met 3-microfoontechnologie
De Live Pro+ TWS maakt het mogelijk om eenvoudig te schakelen tussen muziek en perfecte 
groepstelefoontjes met een feedbackmicrofoon voor windonderdrukking en ruisonderdrukking 
voor de omgeving plus twee gerichte microfoons die je stem kristalhelder vastleggen.

Dual Connect + Sync en Fast Pair
Je oordopjes maken direct verbinding met je apparaat zodra je deze uit de hoes haalt en je 
bent direct klaar om naar muziek te luisteren, telefoongesprekken te voeren in mono/stereo 
of je stemassistent te gebruiken in één of beide oren. Daarnaast maakt de JBL-app het 
eenvoudiger dan ooit om functies aan elk oordopje toe te wijzen. Fast Pair van Google maakt 
het mogelijk om je JBL Live Pro+ TWS direct te verbinden met je Android-apparaat.  
Om andere apparaten te koppelen, tik je simpelweg op het scherm van de apparaten.

Eenvoudige hulp met je stem
Krijg hulp van jouw favoriete stemassistent via je stem of door op de oorschelp te tikken. 
Activeer ANC of Ambient Aware, controleer de batterijduur of schakel je JBL Live Pro+ TWS uit 
met je stem met Hey Google. Gebruik de gloednieuwe JBL-app om eenvoudig jouw favoriete 
stemassistenten in te stellen.

Waterbestendig met comfortabele pasvorm
Neem geweldige muziek mee op al je avonturen. De IPX4-gecertificeerde JBL Live Pro+ TWS-
oordopjes zijn waterbestendig, met vijf sets siliconen oordopjes voor een perfecte pasvorm.

Pas ze volledig aan jouw smaak aan met de My JBL Headphones App
Je oordopjes moeten zich aan jou aanpassen, niet andersom. Het geluid en de  
functies van de JBL Live Pro+-oordopjes kunnen eenvoudig aan jouw smaak  
worden aangepast met de gratis My JBL Headphones App: verander de  
EQ-instellingen, kies je favoriete stemassistent, controleer in een paar stappen  
welk oortje het best in je oor past.

Verpakkingsinhoud:
JBL Live Pro+ TWS
1 x 5 maten oortjes
1 x type-C USB-oplaadkabel
1 x oplaadcase
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x beknopte handleiding/
veiligheidsinformatieblad (S/i) 

Technische specificaties:
		Drivergrootte: 11 mm dynamische driver

		Voeding: 5 V 1 A

		Oortje: 5 g per stuk (10 g in totaal)

		Oplaadcase: 49,5 g

		Batterijtype oordopjes: Lithium-ion polymeer 
(3,7 V, 55 mAh)

		Batterijtype oplaadcase: Lithium-ion polymeer 
(3,7 V, 500 mAh)

		Oplaadtijd: 2 uur

		Draadloze oplaadtijd: 3 uur vanaf leeg

		Afspeeltijd met BT en ANC aan: tot 6 uur

		Afspeeltijd met BT aan en ANC uit: tot 7 uur

		Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz

		Impedantie: 16 ohm

		Gevoeligheid: 102 dB SPL@ 1kHz 1mW

		Maximale SPL: 91 dB

		Gevoeligheid microfoon: -38 dBV@1kHz/Pa

		Bluetooth-versie: 5

		Bluetooth profielversie: A2DP V1.3,  
AVRCP V1.6, HFP V1.7

		Frequentiebereik Bluetooth-zender:  
2400 – 2483,5 MHz

		Bluetooth zendvermogen: < 13 dBm (EIRP)

		Modulatie Bluetooth-zender: GFSK  
π/4 DQPSK 8DPSK

		Maximale gebruikstemperatuur: 45°C
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