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Elä vahvistettua elämää.
Ota kaikki irti joka hetkestä ja pysy yhteydessä ympäröivään maailmaan tyylikkäästi JBL 
LIVE 220BT -kuulokkeilla. JBL-soinnin, langattoman yhteyden ja helpon pääsyn Google 
Assistantiin tai Amazon Alexaan tarjoavat JBL LIVE 220BT -kuulokkeet mahdollistavat 
saumattoman yhteyden maailmaasi. Suosikkisoittolistasi toistaminen ja viestin lähettäminen 
vilkaisematta puhelimeen on tehty helpoksi. Aktivoi Ambient Aware- ja TalkThru-tekniikka, 
jos haluat kuunnella ympäristösi ääniä tai keskustella ystäviesi kanssa ottamatta kuulokkeita 
korviltasi. Jos JBL LIVE 220BT:n akku loppuu 10 tunnin jälkeen, saat tunnin lisää toistoaikaa 
lataamalla kuulokkeita 15 minuuttia. Taipuisa niskasanka asettuu niskallesi miellyttävästi, 
ja se mahdollistaa kuulokkeiden taittamisen taskuun silloin, kun et käytä niitä. Eri väreissä 
myytävien ja ensiluokkaisista materiaaleista valmistettujen JBL LIVE 220BT -kuulokkeiden 
nelipainikkeisen ja kauko-ohjaimella varustetun mikrofonin ansiosta pysyt yhteyksissä 
maailmaan langattomasti. Monipisteyhteys mahdollistaa lähteen saumattoman vaihtamisen, 
joten voit esimerkiksi puhua puheluita muun kuuntelun lomassa. Kun et käytä kuulokkeita, 
voit pitää niitä kätevästi kaulassasi magneettisten nappien ansiosta.
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Ominaisuudet ja hyödyt
JBL:lle ominainen sointi
Areenoilta, studioilta ja kodeista tuttu legendaarinen JBL:n ominaissointi on nyt saatavilla 
kuulokkeissa.
10 tunnin akunkesto | 2 tunnin latausaika ja pikalataus
Nauti pitkäkestoisesta ilosta ja nopeasta latauksesta luokkansa parhaan 10 tunnin soittoajan 
ja nopean kahden tunnin latauksen ansiosta. 15 minuutin latauksella saat tunnin ylimääräistä 
toistoaikaa.
Ambient Aware ja TalkThru-tekniikka
Anna musiikin soida! Tarkkaile ympäristösi ääniä musiikinkuuntelun lomassa. Ambient Aware 
-painikkeen painallus lisää ympäristön äänien läpäisevyyttä, joten pysyt perillä ympäristösi 
tapahtumista. TalkThru-tila laskee musiikin äänenvoimakkuutta, joten voit keskustella ottamatta 
kuulokkeita korviltasi.
Kysy neuvoa ääniavustajalta
Paina ääniavustuspainiketta, jolloin Google Assistant tai Amazon Alexa aktivoituu, ja voit toistaa 
suosikkisoittolistasi, lähettää viestejä ystävällesi, tarkistaa säätiedot ja tehdä paljon muuta. Voit 
valita haluamasi ääniavustajan uudessa JBL-sovelluksessa.
Bluetooth-teknologia 
Suoratoista langattomasti Bluetooth-yhteydellä varustetuista puhelimista, tableteista ja 
televisioista.
Yhteys useampaan laitteeseen
Vaihda vaivattomasti musiikin kuuntelu kannettavalla laitteellasi puhelun vastaanottamiseen 
puhelimellasi, jolloin sinulta ei jää yksikään puhelu kuulematta.
Handsfree-puhelut ja ääniohjaus
Ohjaa musiikkia ja puheluita ja käytä ääniavustusta helposti kauko-ohjaimella ja mikrofonin 
painikkeilla. 
Koko päivän mukavalta tuntuva niskasanka
Niskasanka on suunniteltu mukailemaan luonnollisesti pääsi ja niskasi muotoja, joten 
kuulokkeet lepäävät tukevasti ja miellyttävästi paikoillaan, oli soittolistasi kuinka pitkä tahansa. 
Käytön jälkeen voit taittaa kuulokkeet taskuusi.
My JBL Headphones -sovellus
Voit yksilöllistää JBL LIVE220BT:n kuuntelukokemuksesi ilmaisella My JBL Headphones 
-sovelluksella.
Magneettiset napit, joissa on ensiluokkainen alumiinirunko
Korvanappien magneettisuus varmistaa, etteivät ne pääse sotkeutumaan, kun kuulokkeet eivät 
ole käytössä. Ensiluokkaiset materiaalit saavat nämä kuulokkeet näyttämään yhtä hyviltä kuin 
miltä ne kuulostavatkin.

Pakkauksen sisältö:
1 x LIVE 220BT

3 paria erikokoisia korvasovitteita

1 x latauskaapeli

1 takuu-/varoituskortti (W / !)

1 QSG-/turvallisuustiedote (S / i) 

Tekniset tiedot:
		Elementin koko: 8 mm:n dynaaminen 

elementti

		Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz

		Herkkyys: 104 dB SPL @ 1 kHz/1 mW

		Korkein äänenpainearvo: 96 dB

		Mikrofonin herkkyys: -40 dBV @ 1 kHz/Pa

		Impedanssi: 31 ohmia

		Bluetooth-lähettimen teho: <4 dBm

		Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Bluetooth-taajuus: 2,402–2,48 GHz

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

		Bluetooth-versio: 4.2

		Akkutyyppi: Polymeerilitiumioniakku 
(220 mAh/3,7 V)

		Virtalähde: 5 V /1 A

		Latausaika: alle 2 tuntia tyhjästä täyteen

		Musiikin toistoaika Bluetooth päällä: 
10 tuntia

		Paino: 31 g


