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Luister en laat je horen. De hele dag, overal.

Geniet de hele dag met stijlvolle oordopjes tijdens werk en ontspanning. Met de JBL Live Pro 
2-oordopjes heb je tot 40 uur geweldig JBL Signature Sound (met 10 uur in de oordopjes 
+ 30 uur in de opbergcase). Daarnaast kun je de oordopjes snel opladen en Qi-compatible 
draadloos opladen voor als je batterijen een boost nodig hebben. True Adaptive Noise 
Cancelling houdt al het omgevingsgeluid tegen, zodat je ongestoord kunt luisteren. En met 
Smart Ambient kun je de omgeving wel horen, zonder daarbij je oordopjes uit te hoeven 
doen. Het stick-gesloten ontwerp en de ovale buis zorgen voor nog betere noise cancelling 
en een verbeterde audiokwaliteit. Heb je iets te zeggen? Voer perfecte gesprekken zonder 
ruis dankzij de zes beamvormige mics of stel je favoriete stemassistent in voor eenvoudige 
hands-free bediening, waar je ook bent.

Volledig draadloze oordopjes met noise cancelling
LIVE PRO2
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Functies en eigenschappen 
JBL Signature Sound
Er gaat niets boven ongekend scherpe geluidskwaliteit van muziek en gesprekken van 11 mm 
dynamische drivers, aangedreven door JBL Signature Sound.

True Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient
True Adaptive Noise Cancelling past zich automatisch aan je omgeving aan en houdt 
omgevingsgeluiden tegen voor beter geluid, waar je ook bent. Je kunt ook Smart Ambient 
inschakelen om je te focussen op je omgeving, zonder je oordopjes uit te hoeven doen.

40 (10+30) uur weergave met draadloos opladen
Mis niets meer dankzij 40 uur levensduur van de Qi-compatible batterij (waarvan 10 uur in de 
oordopjes + 30 uur in de opbergcase). Een boost nodig? Met slechts 15 minuten snelladen heb je 
weer vier volle uren afspeeltijd — echt snel!

6 mics voor perfecte gesprekken zonder ruis
Zes beamvormige mics houden wind en ruis tegen zodat je woorden altijd luid en duidelijk 
doorkomen. En met VoiceAware kun je kiezen hoeveel van je eigen stem te horen is door de 
hoeveelheid mic-input naar je oordopjes te regelen.

De ovale oortips zitten prettiger, sluiten beter af en geven een krachtige bas
Betere vorm, beter geluid. Daarom heeft JBL deze oordopjes ontworpen met ovale buizen en 
ovale siliconen oortips voor een perfecte pasvorm. Het stick-gesloten ontwerp en de ovale buis 
zorgen voor nog betere noise cancelling en een verbeterde audiokwaliteit.

Dual Connect & Sync met multi-pointverbinding
Bellen tijdens je favoriete programma? Geen probleem. Met de multi-pointverbinding kun je snel 
en eenvoudig op je koptelefooningang van Bluetooth-apparaat switchen. Je kunt ook snel en 
moeiteloos verbinden met elk Android-apparaat, terwijl je schakelt tussen mono en stereo en je 
linker-, rechter- of beide oordopjes gebruikt.

Aanraak- en stemregelaars
Activeer de functies van de JBL Live Pro 2 via de handige aanraakbediening. Of gebruik alleen je 
stem om Hey Google (*) of Alexa (**) te activeren.
(*) Alleen ondersteund op Android (**) Android 6.0 of hoger is vereist voor volledige toegang tot Alexa-functies bij gebruik van dit apparaat.

IPX5 water- en zweetbestendig
Of je nu gaat sporten of door de regen moet, je hoeft je geen zorgen te maken. IPX5-certificering 
betekent dat de JBL Live Pro 2-oordopjes waterbestendig zijn.

JBL Headphones-app
Met de speciale app kun je luisterstanden kiezen, ANC of smart ambient-niveaus 
instellen, de regelaars aanpassen en comfort en geluidskwaliteit maximaliseren — zo 
luister je altijd op jouw manier. Je kunt ook de EQ-curve optimaliseren, terwijl 
stemmeldingen in je eigen taal je helpen door de functies te navigeren.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Live Pro 2-oordopjes
1 x 3 formaten 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/0,43"  

dynamische driver
	Voeding: 5 V 1 A
	Oortje: 4,8 g per stuk (9,6 g in totaal)
	Oplaadcase: 48,4 g
	Batterijtype oordopje: Lithium-ionbatterij  

(65 mAh / 3,85 V)
	Batterijtype oplaadcase: Lithium-ionbatterij 

(580 mAh / 3,8 V)
	Oplaadtijd: 2 uur vanaf leeg
	Draadloze oplaadtijd: 4 uur vanaf leeg
	Afspeeltijd met BT aan en ANC uit: tot 10 uur
	Afspeeltijd met BT en ANC aan: tot 8 uur
	Afspeeltijd met BT aan en ANC aan: tot 6 uur
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Impedantie: 16 ohm
	Gevoeligheid: 105 dB SPL bij 1 kHz
	Maximale SPL: 93 dB
	Gevoeligheid microfoon: - 38 dBV/Pa bij 1 kHz
	Aantal microfoons: 6.
	Bluetooth-versie: 5.2
	Bluetooth profielversie: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Frequentiebereik Bluetooth-zender: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Vermogen Bluetooth-zender: < 12 dBm EIRP
	Modulatie Bluetooth-zender:  

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
	Maximale gebruikstemperatuur: 45 °C

Volledig draadloze oordopjes met noise cancelling
LIVE PRO2


