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 Sterowanie dotykowe i głosowe
 Wodoodporność i odporność na pot na 

poziomie IPX5
 Aplikacja JBL Headphones

Słuchaj i daj się usłyszeć. Przez cały dzień, gdziekolwiek jesteś.
Nie trać rytmu przez cały dzień dzięki tym stylowym towarzyszom do pracy i zabawy. 
Słuchawki dokanałowe JBL Live Pro 2 zapewniają do 40 godzin niesamowitego brzmienia 
JBL Signature Sound (10 godzin w słuchawkach i 30 godzin w etui), szybkie ładowanie 
oraz bezprzewodowe ładowanie Qi, gdy baterie potrzebują odrobiny dodatkowej mocy. 
Technologia redukcji True Adaptive Noise Cancelling eliminuje rozpraszające dźwięki, 
pozwalając zanurzyć się w muzyce, natomiast funkcja Smart Ambient pozwala zachować 
świadomość otoczenia. Zamknięta konstrukcja z owalnymi fonowodami zapewnia lepsze 
tłumienie hałasu i wyższą jakość dźwięku dla tych, którzy preferują czystszą estetykę. 
Potrzebujesz porozmawiać? Wykonuj wyraźne, doskonałe połączenia dzięki 6 mikrofonom z 
technologią formowania wiązki lub uzyskaj dostęp do preferowanego asystenta głosowego, 
aby umożliwić sterowanie i nawiązywanie połączeń bez użycia rąk podczas wszystkich 
Twoich eskapad.

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne z funkcją redukcji hałasu
LIVE PRO2
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Cechy i korzyści 
Legendarne brzmienie JBL
Wyjątkowo wyraźne brzmienie muzyki i połączeń uzyskane dzięki 11-milimetrowym dynamicznym 
przetwornikom z legendarnym brzmieniem JBL nie ma sobie równych.

Redukcja hałasu True Adaptive Noise Cancelling z technologią Smart Ambient
Technologia redukcji True Adaptive Noise Cancelling automatycznie dostosowuje się do otoczenia, 
eliminując rozpraszające dźwięki, aby zapewnić lepsze brzmienie, gdziekolwiek jesteś. Natomiast 
funkcja Smart Ambient pozwala skupić się na otoczeniu bez zdejmowania słuchawek.

40 (10+30) godzin odtwarzania z funkcją ładowania bezprzewodowego
Nigdy nie przegapisz żadnej chwili dzięki 40 godzinom pracy na baterii zgodnej z technologią 
ładowania Qi (10 godzin w słuchawkach +30 godzin w etui). Potrzebujesz doładowania? Zaledwie 
15 minut szybkiego ładowania zapewnia cztery godziny odtwarzania.

Doskonałe rozmowy bez zakłóceń dzięki 6 mikrofonom
Sześć mikrofonów z technologią formowania wiązki redukuje zakłócenia powodowane przez wiatr 
i hałas, dzięki czemu Twoje słowa są zawsze głośne i wyraźne. Natomiast funkcja VoiceAware 
pozwala określić, w jakim stopniu chcesz słyszeć własny głos poprzez kontrolowanie sygnału z 
mikrofonu kierowanego do słuchawek.

Owalne fonowody zapewniające lepszy poziom komfortu, izolacji i basu
Lepszy kształt oznacza lepsze brzmienie. Dlatego firma JBL zaprojektowała te słuchawki z owalnymi 
fonowodami i owalnymi silikonowymi końcówkami, które zapewniają doskonałe dopasowanie. 
Zamknięta konstrukcja z owalnymi fonowodami zapewnia lepsze tłumienie hałasu i wyższą jakość 
dźwięku dla tych, którzy preferują czystszą estetykę.

Funkcja Dual Connect & Sync z połączeniem wielopunktowym
Telefon w połowie ulubionego serialu? To nie problem. Dzięki połączeniu wielopunktowemu możesz 
szybko i łatwo przełączać między urządzeniami Bluetooth. Ponadto parowanie z urządzeniami z 
systemem Android jest szybkie i bezproblemowe, tak jak przełączanie między trybem mono i stereo 
na lewej oraz prawej słuchawce i obu jednocześnie.

Sterowanie dotykowe i głosowe
Aktywuj funkcje głośnika JBL Live Pro 2 za pomocą sterowania dotykowego. Możesz aktywować 
funkcje „Hej, Google” (*) lub Alexa (**) za pomocą głosu.
(*) Obsługiwane tylko w systemie Android (**) Pełny dostęp do funkcji Alexa podczas korzystania z tego urządzenia wymaga jest 
systemu Android w wersji 6.0 lub nowszej.

Wodoodporność i odporność na pot na poziomie IPX5
Nie musisz przejmować się wilgocią – zarówno na siłowni, jak i wtedy, gdy złapie Cię deszcz. 
Certyfikat IPX5 oznacza, że słuchawki JBL Live Pro 2 są wodoodporne.

Aplikacja JBL Headphones
Dedykowana aplikacja pozwala wybrać tryb słuchania, regulować poziom redukcji  
hałasu oraz funkcji Smart Ambient, dostosować sterowanie oraz zwiększyć komfort i  
jakość dźwięku, aby słuchać tak, jak lubisz. Możesz również dopasować krzywą  
korektora, a komunikaty głosowe w języku użytkownika ułatwiają korzystanie z funkcji.

Zawartość zestawu:
1 x słuchawki dokanałowe JBL Live Pro 2
1 x 3 końcówki douszne w różnych rozmiarach 
1 x kabel do ładowania USB typu C
1 x etui ładujące
1 x karta gwarancyjna/karta informacyjna (W / !)
1 x skrócona instrukcja obsługi produktu /  
karta charakterystyki (S / i)

Specyfikacje techniczne:
		Rozmiar przetwornika: przetwornik 

dynamiczny 11 mm / 0,43"
		Zasilanie: 5 V, 1 A
		Słuchawka: 4,8 g każda (9,6 g łącznie)
		Etui ładujące: 59,8 g
		Typ baterii słuchawek dokanałowych: 

Akumulator litowo-jonowy (65 mAh / 3,85 V)
		Typ akumulatora etui ładującego: Akumulator 

litowo-jonowy (580 mAh / 3,8 V)
		Czas ładowania: 2 godz. od całkowitego 

rozładowania
		Czas ładowania bezprzewodowego: 4 godziny 

od całkowitego rozładowania
		Czas odtwarzania muzyki z włączoną 

łącznością Bluetooth i wyłączoną funkcją 
ANC: do 10 godzin
		Czas odtwarzania muzyki z włączoną 

łącznością Bluetooth i włączoną funkcją ANC: 
do 8 godzin
		Czas odtwarzania muzyki z wł. funkcją BT i 

wł. funkcją True Adaptive ANC: do 6 godz.
		Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
		Impedancja: 16 om
		Czułość: 105 dB SPL przy 1 kHz
		Maks. SPL: 93 dB
		Czułość mikrofonu: -38 dBV/Pa przy 1 kHz
		Liczba mikrofonów: 6
		Wersja Bluetooth: 5.2
		Wersja profilu Bluetooth: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Moc nadajnika Bluetooth: < 12 dBm EIRP
		Modulacja nadajnika Bluetooth:  

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