
Fitur
 JBL Signature Sound
 Teknologi Ambient Aware dan TalkThru
 Bebaskan diri dari kabel yang 

merepotkan
 Panggilan stereo bebas genggam
 Akses Asisten Suara seketika
 Sesuaikan aktivitas mendengar menurut 

preferensi
 Waktu putar gabungan 20 jam: Mainkan 

tanpa henti
 Pemasangan cepat
 Penampilan menawan (bahkan ketika 

tidak dikenakan)
 Menempel nyaman dan aman
 Tahan keringat dan air

Selalu terhubung dengan musik dan dunia Anda.
Dunia Anda milik Anda. Tetap terhubung dengan musik dan dunia Anda berkat heaphone 
in-ear JBL LIVE 300TWS. Kebebasan sejati karena tidak ada kabel apa pun, dilengkapi 
JBL Signature Sound. Mendengar atau menghilangkan sekitar dengan kontrol derau, 
tetap waspada dengan keadaan sekitar berkat Ambient Aware, atau mengobrol dengan 
teman menggunakan TalkThru, semuanya tanpa perlu melepas headphone. Asisten Suara, 
panggilan bebas genggam, kontrol volume dan derau, semuanya mudah dikendalikan 
karena tinggal disentuh. Pengisian daya super cepat, sehingga Anda tidak akan pernah 
putus dengan musik. Pilih varian warna yang sesuai selera Anda. Kecil ukurannya, namun 
besar tenaganya.
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Fitur dan Keunggulan 
JBL Signature Sound
Kecil namun bertenaga, headphone JBL LIVE 300TWS menghadirkan suara khas JBL.
Teknologi Ambient Aware dan TalkThru
Kendalikan dunia sekitar Anda. Beralih seketika dari larut dalam musik menjadi fokus terhadap 
lingkungan sekitar dengan Ambient Aware. Mengobrol dengan teman tanpa perlu melepas 
headphone dengan TalkThru. Cukup geser pada earbud untuk mengaktifkannya.
Bebaskan diri dari kabel yang merepotkan
Headphone JBL LIVE 300TWS benar-benar tanpa kabel, membebaskan gerak Anda.
Panggilan stereo bebas genggam
Kapan pun dan apa pun aktivitas Anda, musik akan selalu menemani. Anda pun dapat 
melakukan panggilan stereo yang jernih tanpa suara berisik di belakang. Rasakan kebebasan 
sejati dengan fungsi bebas genggam, tetap fokus beraktivitas berkat kontrol sentuh yang bisa 
mengakses semua.
Akses Asisten Suara seketika
Asisten Suara menawarkan kemudahan Google Assistant dan Amazon Alexa di telinga Anda, 
memudahkan Anda memperoleh yang diinginkan. Pilih kesukaan Anda dengan aplikasi My JBL 
Headphones, dan Anda pun siap beraksi. Cukup geser pada earbud untuk mengaktifkannya.
Sesuaikan aktivitas mendengar menurut preferensi
Headphone akan mengikuti selera Anda, bukan sebaliknya. Headphone JBL LIVE 300TWS 
dibekali fitur Personi-Fi. Hanya dalam beberapa langkah, Personi-Fi memungkinkan Anda 
menyesuaikan profil suara berdasarkan jenis kelamin, umur, dan preferensi sehingga Anda 
mendapatkan pengalaman mendengarkan yang terbaik. Unduh gratis Personi-Fi versi terbaru 
di aplikasi My JBL Headphones.
Waktu putar gabungan 20 jam: Mainkan tanpa henti
Musik akan selalu menemani Anda. Headphone JBL LIVE 300TWS tahan 6 jam hanya dengan 
satu kali pengisian. Masukkan ke casing pengisi daya untuk menambah 14 jam lagi. Dapatkan 
waktu pakai satu jam hanya dengan pengisian selama 10 menit.
Pemasangan cepat
Berkat Pemasangan Cepat yang diaktifkan oleh Google, JBL LIVE 300TWS terhubung ke 
perangkat Android Anda begitu Anda mengeluarkannya. Anda juga dapat memasangkan 
beberapa perangkat hanya dengan mengetuk layar perangkat.
Penampilan menawan (bahkan ketika tidak dikenakan)
Pilih unit yang sesuai selera Anda. Headphone JBL LIVE 300TWS terlihat sangat elegan, hadir 
dalam beragam pilihan warna.
Menempel nyaman dan aman
Dengarkan seharian dengan nyaman. Headphone JBL LIVE 300TWS memiliki empat ukuran 
wingfin stabilizer.
Tahan keringat dan air
Tak perlu was-was dengan cuaca buruk atau aktivitas kerja yang keras. Headphone JBL LIVE 
300TWS tahan keringat dan tahan percikan air dengan sertifikasi IPX5.

Isi Kotak:
Earpiece JBL LIVE 300TWS

Eartip berukuran S, M, L

Wingfin enhancer berukuran SS, S, M, L

Kabel pengisi daya USB-C

Casing pengisi daya

1 x Kartu Garansi / Peringatan (W / !)

1 x QSG / Lembar Panduan Keselamatan (S / i) 

Spesifikasi Teknis:
		Ukuran Driver: 5,6 mm

		Respons Frekuensi Driver Dinamis:  
20 Hz – 20 kHz

		Sensitivitas: 95 dB SPL@1kHz/1mW

		SPL Maksimal: 93 dB

		Sensitivitas mikrofon: -24 dBV@1kHz/Pa

		Impedans: 16 Ohm

		Daya pancar Bluetooth: <13dBm

		Modulasi dengan transmisi Bluetooth: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Frekuensi Bluetooth: 2,402 GHz – 2,48 GHz

		Versi profil Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5,  
HFP 1.6

		Versi Bluetooth: 5.0

		Jenis Baterai Headset: Baterai Lithium-ion 
(55mA / 3,7 V DC)

		Jenis Baterai Casing Pengisi Daya: Baterai 
Lithium-ion (450mAh / 3,7V DC)

		Waktu pengisian daya (headset & casing 
pengisi daya): <2 jam dari keadaan kosong

		Waktu pemutaran musik dengan BT aktif:  
6 jam jika menggunakan earpiece.14 jam jika 
menggunakan casing pengisi daya

		Berat: 67,3 g
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