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 Wyeliminuj hałas lub nie. Twój wybór
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 Automatyczne odtwarzanie i 

wstrzymywanie muzyki
 Szybkie parowanie Google
 Aplikacja My JBL Headphones

Wciśnij Play i wycisz wszystko, co Cię rozprasza.
W Twoim świecie jakość dźwięku to podstawa, tak jak pełna koncentracja. Więc nałóż słuchawki 
JBL Live 460NC, aby zyskać obie te rzeczy. Słuchawki JBL Live 460NC, wyposażone w potężne 
przetworniki 40 mm, zapewniają legendarne brzmienie JBL podkreślone wzmocnionymi 
basami, które sprawi, że każda piosenka z Twojej playlisty będzie brzmiała niesamowicie. 
Aktywuj adaptacyjną redukcję hałasu, jeśli potrzebujesz koncentracji oraz technologię Smart 
Ambient, jeśli nie chcesz tracić kontaktu z otoczeniem. Potrzebujesz pomocy w ciągu dnia? 
Aktywuj preferowanego asystenta głosowego za pomocą głosu lub dotykając nausznika. 
Jeśli skonfigurujesz funkcję „Hej, Google”, możesz aktywować funkcje słuchawek JBL Live 
460NC za pomocą głosu. Magia! Słuchawki są lekkie i wygodne dzięki miękko wyściełanemu, 
poduszkowemu pałąkowi oraz umożliwiają słuchanie muzyki przez nawet 50 godzin z wyłączoną 
funkcją adaptacyjnej redukcji hałasu, są idealne do połączeń stereo, a wygodny odłączany 
kabel z pilotem i mikrofonem pozwala słuchać muzyki nawet po rozładowaniu akumulatora. 
Odtwarzanie muzyki jest automatycznie wstrzymywane po zdjęciu słuchawek Live 460NC oraz 
wznawiane, gdy nałożysz je z powrotem. Wsłuchaj się w muzykę z pełną koncentracją dzięki 
słuchawkom JBL Live 460NC.
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Zawartość zestawu:
Live 460NC
Kabel audio
Kabel do ładowania USB typu C
1 x Karta gwarancyjna/informacyjna 
1 x Skrócona instrukcja obsługi / 
karta charakterystyki   

Specyfikacje techniczne:
	Wielkość przetwornika: przetwornik 

dynamiczny 40 mm
	Zasilanie: 5 V, 1 A
	Waga: 210 g
	Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy 

(750 mAh / 3,7 V)
	Czas ładowania: < 2 godz. od całkowitego 

rozładowania
	Czas odtwarzania muzyki z wł. BT i wył. ANC: 

50 godz.
	Czas odtwarzania muzyki z wł. BT i wł. ANC:  

do 40 godz.
	Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
	Impedancja: 32 omy
	Czułość: 96 dB SPL przy 1 kHz 1 mW
	Maks. SPL: 92 dB
	Czułość mikrofonu: -30 dBV przy 1 kHz/Pa
	Wersja Bluetooth: V 5.0
	Wersja profilu Bluetooth: HFP V1.7, A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6
	Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 

2,402 GHz – 2,48 GHz
	Moc nadajnika Bluetooth: <13 dBm
	Modulacja nadajnika Bluetooth: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Maksymalna temperatura pracy: 45°C

Cechy i korzyści
Legendarne brzmienie JBL
Przetworniki 40 mm i legendarne brzmienie, które można usłyszeć w najsłynniejszych salach koncertowych 
i klubach na świecie.
Wyeliminuj hałas lub nie. Twój wybór
Wyeliminuj hałas i skup się na muzyce dzięki adaptacyjnej redukcji hałasu. Technologia Ambient Aware 
pozwala bezpiecznie poruszać się po ruchliwych ulicach dzięki wzmocnieniu dźwięków otoczenia, a funkcja 
TalkThru pozwala wyciszyć muzykę i wzmocnić mowę, aby umożliwić rozmawianie bez zdejmowania 
słuchawek. 
Uzyskaj pomoc, używając głosu 
Skorzystaj z pomocy preferowanego asystenta głosowego, dotykając nausznika słuchawki. Aktywuj funkcję 
aktywnej redukcji hałasu (ANC) lub Ambient Aware, sprawdź czas pracy na akumulatorze lub wyłącz 
słuchawki JBL Live 460NC za pomocą głosu i polecenia „hej, Google”. Skorzystaj z zupełnie nowej aplikacji 
JBL, aby w prosty sposób wybrać ulubionego asystenta głosowego.
Do 50 godzin czasu pracy akumulatora z wyłączoną aktywną redukcją hałasu
Dwa pełne dni słuchania muzyki oraz szybkie ładowanie, jeśli potrzebujesz więcej. Słuchawki Live 460NC 
zapewniają do 50 godzin czasu odtwarzania muzyki z wyłączoną aktywną redukcją hałasu, do 40 godzin 
z włączoną aktywną redukcją hałasu oraz do 4 godzin po ładowaniu przez zaledwie 10 minut! Odłączany 
kabel audio pozwala słuchać muzyki nawet po wyczerpaniu akumulatora.
Idealne połączenia stereo bez użycia rąk
Nie trać łączności ze światem, zarządzając połączeniami za pomocą przycisków na nauszniku. 
Zaawansowana technologia mikrofonu zapewnia idealną jakość połączeń stereo.
Połączenie wielopunktowe
Pozwala na łatwe przełączanie się z jednego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth® na inne. 
Możesz bez problemu przełączać z filmu odtwarzanego na tablecie na połączenie przychodzące na telefonie 
komórkowym – już nigdy więcej nie przegapisz rozmowy.
Wygodny pałąk pokryty tkaniną
Słuchawki Live 460NC są niesamowicie wygodne dzięki pałąkowi pokrytemu tkaniną, który świetnie 
dopasowuje się do kształtu głowy, oraz miękkim poduszkom nauszników.
Automatyczne odtwarzanie i wstrzymywanie muzyki
Odtwarzanie muzyki jest automatycznie wstrzymywane po zdjęciu słuchawek oraz wznawiane, gdy nałożysz 
je z powrotem. Nawet nie musisz o tym myśleć.
Szybkie parowanie Google
Dzięki funkcji szybkiego parowania Google słuchawki JBL Live 460NC automatycznie łączą się z Twoim 
urządzeniem z systemem Android. Można również sparować wiele urządzeń, dotykając ich ekranów.
Aplikacja My JBL Headphones
Twoje słuchawki powinny dopasowywać się do Ciebie, a nie na odwrót. Brzmienie i funkcje słuchawek 
JBL Live 460NC można z łatwością spersonalizować w aplikacji My JBL Headphones: pobierz tę bezpłatną 
aplikację, aby zmienić ustawienia korektora, wybrać ulubionego asystenta głosowego, skonfigurować 
ustawienia technologii Smart Ambient i nie tylko.
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