
Functies
 � JBL Signature Sound en Personi-

Fi 2.0

 � True Adaptive Noise Cancelling

 � Tot 40 (8+32) uur afspeeltijd en 
draadloos opladen

 � 6 mics voor perfecte gesprekken 
zonder ruis

 � JBL Spatial Sound

 � Bluetooth 5.3-technologie

 � Aanraak- en stemregelaars

 � IP54 water- en stofbestendig

 � JBL Headphones App

 � Dual Connect & Sync met multi-
pointverbinding

Voor de hele dag. 

Geniet van je persoonlijke soundtrack met stick-open True Adaptive 
Noise Cancelling oordopjes die zijn ontworpen voor comfort en met 
hoge geluidskwaliteit. Van kantoor tot je dagelijkse wandeling en meer: 
de IP54-gecertificeerde stofdichte en waterbestendige JBL Live Flex 
is een ideale audiopartner voor op je werk, of tijdens ontspanning. 
Zonder je af van lawaai en afleiding, voer overal kristalheldere 
gesprekken en geniet van JBL Spatial Audio. Optimaliseer je 
luisterervaring op basis van jouw eigen hoorprofiel, dankzij Personi-
Fi 2.0 en voorkeuren via de App. En omdat niemand zin heeft in lege 
batterijen, kun je met 40 uur afspeeltijd en Qi-draadloos opladen altijd 
blijven doorgaan.

Volledig draadloze oordopjes met noise cancelling

LIVE FLEX



Volledig draadloze oordopjes met noise cancelling

LIVE FLEX

Functies en eigenschappen
JBL Signature Sound en Personi-Fi 2.0
Luister naar je kleurrijke muziek met 12 mm neodymium luidsprekerdrivers. Zo 
geniet je van kwalitatief geluid wanneer je onderweg bent, met een diepe bas en 
JBL Signature Sound. Gebruik vervolgens Personi-Fi 2.0 om je audio-ervaring te 
optimaliseren op basis van jouw unieke hoorprofiel.

True Adaptive Noise Cancelling
JBL Live Flex combineert de hele dag comfort van stick-open oordopjes met True 
Adaptive Noise Cancelling. Schakel lawaai uit en laat je door niets afleiden met 
technologie die zich in realtime aan je omgeving aanpast.

Tot 40 (8+32) uur afspeeltijd en draadloos opladen
Het leven is te kort voor lege batterijen. JBL Live Flex biedt tot 8 uur batterij in de 
oordopjes en nog eens 32 in de oplaadcase*. En als je audiopartner even moet 
opladen, heb je dankzij Qi-compatible draadloos opladen in slechts 15 minuten nog 
eens 4 uur extra.

6 mics voor perfecte gesprekken zonder ruis
Maak overal verbinding met de wereld. De JBL Live Flex beschikt over 6 
beamforming microfoons die ruis verminderen en ervoor zorgen dat je stem luid 
en duidelijk doorkomt.

JBL Spatial Sound
Geniet van je favoriete audio. Met JBL Live Flex geniet je met een tweekanaals bron 
via Bluetooth® van ruimtelijk geluid en een geweldige luistervrijheid.

Bluetooth 5.3-technologie
De JBL Live Flex beschikt over Bluetooth 5.3 voor een stabielere en veiligere 
verbinding, zodat je optimaal kunt genieten van draadloos streamen. Met de 
nieuwste Bluetooth-technologie wordt je JBL Live Flex vrijwel toekomstbestendig.

Aanraak- en stemregelaars
Activeer de functies van de JBL Live Flex met het gemak van aanraakbediening. Of 
gebruik alleen je stem om Hey Google (*) of Alexa (**) te activeren. 
 
IP54 water- en stofbestendig
Draag je JBL Live Flex-oordopjes overal, of je nu op het strand bent of op de fiets, 
dankzij IP54 water- en stofbestendige bescherming.

JBL Headphones App
Kies de soundtrack van je leven. Met de gratis JBL Headphones-app kun je de 
voorkeuren van jouw oordopjes aanpassen, zoals ANC, hoe je de de oordopjes 
gebruikt of een persoonlijk hoorprofiel. Dankzij Personi-fi 2.0 kun je met een snelle 
test jouw audio-ervaring aanpassen aan jouw voorkeuren.

Dual Connect & Sync met multi-pointverbinding
Met de multi-pointverbinding kun je snel en eenvoudig van Bluetooth-apparaat 
switchen. Je kunt snel en moeiteloos met elk Android-apparaat verbinden, 
schakelen tussen mono en stereo en je linker-, rechter- of beide oordopjes 
gebruiken.

*met ANC uit (24 met ANC aan)
(*) Alleen ondersteund op Android (**) Android 6.0 of hoger is vereist voor volledige toegang tot Alexa-
functies bij gebruik van dit apparaat.

Technische specificaties 
 � Drivergrootte: 12 mm/ 4.7” 

dynamische driver 
 � Voeding: 5 V, 1 A
 � Oordopje: 5,05 gr per stuk (10,1 gr in 

totaal) 
 � Oplaadcase: 37,94 gr
 � Batterijtype oordopje: Lithium-ion 

polymeer (54 mAh / 3,85 V) 
 � Batterijtype oplaadcase: Lithium-ion 

polymeer (690 mAh / 3,85 V)
 � Oplaadtijd: 2 uur vanaf leeg 
 � Afspeeltijd met BT aan en ANC uit: Tot 

8 uur
 � Afspeeltijd met BT aan en ANC aan: 

Tot 6 uur
 � Afspeeltijd met BT aan en Adaptive 

ANC aan: tot 5 uur
 � Spreektijd met ANC uit: Tot 4 uur
 � Spreektijd met ANC aan: Tot 4 uur
 � Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz 
 � Impedantie: 32 ohm 
 � Gevoeligheid: 101 dB SPL@1 kHz 
 � Vermogen Bluetooth-zender: 

< 12 dBm
 � Maximale SPL: 93 dB
 � Gevoeligheid microfoon: - 38 dBV / Pa 

bij 1 kHz
 � Bluetooth-versie: 5.3 
 � Bluetooth-profielversie: A2DP 1.3.2, 

AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2
 � Frequentiebereik Bluetooth-zender: 

2,4 GHz - 2,4835 GHz 
 � Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, 

π/4-DQPSK, 8DPSK
 � Maximale gebruikstemperatuur:       

45 °C
 � IPX-klasse: IP54 water- en 

stofbestendig

Verpakkingsinhoud
1 x JBL Live Flex-oordopjes
1 x type-C USB-oplaadkabel
1 x oplaadcase
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x beknopte handleiding/
veiligheidsinformatieblad (S/i)
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