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Laat je door niets afleiden.
Verover de wereld, in stijl. De JBL LIVE FREE NC+ TWS-oordopjes leveren JBL Signature 

Sound met geweldig comfort. Laad je door niets afleiden, dankzij Active Noise Cancelling. 

Daarnaast houden TalkThru en Ambient Aware je in contact met je vrienden en met je 

omgeving. Gemakkelijk in gebruik dankzij maar liefst 21 uur batterijduur en de 

mogelijkheid om draadloos op te laden in de case. Met behulp van Dual Connect + Sync 

kun je direct beginnen met luisteren, met één oordopje of met beide. Mis nooit iets van 

je muziek. Dankzij je favoriete stemassistent, perfecte gesprekken en intuïtieve bediening 

binnen handbereik. De JBL LIVE FREE NC+ TWS is water- en zweetbestendig en laat je 

nooit in de steek, wat je ook doet of wat de weersomstandigheden ook zijn. Zodat je vrijuit 

kunt leven.

Volledig draadloze in-ear NC-oordopjes
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Verpakkingsinhoud:
JBL LIVE FREE NC+ TWS
1 x 3 maten oortjes
1 x 2 maten gelsleeves
1 x type-C USB-oplaadkabel
1 x oplaadcase
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x  beknopte handleiding/

veiligheidsinformatieblad (S/i) 

Technische specificaties:
	Drivergrootte: 6,8 mm/0,27" 

dynamische driver
	Voeding: Leef zonder afleidingen
	Oortje: 7 g per stuk (14 g in totaal)
	Oplaadcase: 40 g
	Batterijtype hoofdtelefoon: Lithium-ion 

polymeer (3,7 V, 50 mAh)
	Batterijtype oplaadcase: Lithium-ion polymeer 

(3,7 V, 300 mAh)
	Oplaadtijd: 2 uur
	Afspeeltijd met BT aan en ANC uit: tot 7 uur
	Afspeeltijd met BT en ANC aan: tot 6 uur
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Impedantie: 16 ohm
	Gevoeligheid: 96 dB SPL @ 1 kHz
	Maximale SPL: 94 dB
	Gevoeligheid microfoon: -26 dBV/Pa@1 kHz
	Bluetooth-versie: 5.1
	Bluetooth profielversie: A2DP V1.3, 

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

2400 – 2483,5 MHz
	Bluetooth zendvermogen: < 10 dBm (EIRP)
	Modulatie Bluetooth-zender: 

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

Functies en eigenschappen
JBL Signature Sound
Maak het alledaagse buitengewoon. De dynamische drivers van 6,8 mm zorgen voor 
geweldige JBL Signature Sound. Deze oordopjes zijn misschien klein, maar leveren groots 
geluid.

Active Noise Cancelling met Smart Ambient
Geen geluidshinder of afleiding dankzij Active Noise Cancelling, zodat jij je gang kunt gaan. 
TalkThru en Ambient Aware zorgen ervoor dat je kunt praten terwijl je bewust ben van wat er 
om je heen gebeurt, zonder je oordopjes uit te hoeven doen.

Eén oordopje of allebei, direct verbonden
Dual Connect + Sync koppelt automatisch aan je apparaat zodra je de case opent, ongeacht 
welk oordopje je het eerst pakt. En je kunt de levensduur van de batterij verlengen door elk 
oordopje afzonderlijk op te laden. Dankzij Fast Pair door Google maakt de JBL LIVE FREE NC+ 
TWS verbinding met je Android-apparaat zodra je de case opent. Om meerdere apparaten te 
koppelen, tik je simpelweg op het scherm van de apparaten.

21 uur afspeeltijd
Niemand wil zonder muziek zitten. Met JBL LIVE FREE NC + TWS kun je onderweg opladen 
met Speed Charge en Qi-compatibel draadloos opladen. Je kunt tot 7 uur lang muziek 
afspelen en tot 14 uur in de case. Blijf langer luisteren.

Aanraakbediening voor volledige toegankelijkheid
Volledige controle over je audio binnen handbereik. Alles wat je nodigt hebt, zit in je 
oordopjes. Beheer met je vingertop je telefoongesprekken en geniet van perfecte gesprekken 
dankzij de geïntegreerde dual-mic-oplossing op elk oordopje. Dankzij de speciale 
aanraakbediening kun je ook moeiteloos met Google praten of Amazon Alexa activeren.

Zweet- en waterbestendig
Luister en geniet zonder zorgen: JBL LIVE FREE NC + TWS zijn water- en zweetbestendig en 
IPX7-gecertificeerd. Je kunt op ze rekenen, of het nu regent of de zon schijnt.

Comfortabele, betrouwbare pasvorm
Met drie maten oortjes en twee maten gelsleeves kun je je oordopjes eenvoudig aanpassen 
voor een perfecte pasvorm die zelfs tijdens je zwaarste training op zijn plaats blijft.

My JBL Headphones
Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om je eigen luisterervaring te 
creëren met deze gratis app.
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Volledig draadloze in-ear NC-oordopjes


