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Νέο μοντέλο ακουστικών Noise Canceling από την JBL, ανήκει στην 

σειρά Live και είναι το πιο οικονομικό από τα άλλα της δοκιμής. Είναι 

τύπου over-ear, δηλαδή δεν σκεπάζουν πλήρως τα αυτιά μας. Είναι 

όμορφης σχεδίασης με στέκα επενδυμένη με ύφασμα ανάγλυφης 

πυκνής πλέξης. 
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Οι οδηγοί έχουν διάμετρο 40 χλστ. και τα μαξιλαράκια είναι με αφρό 

μνήμης που έχουν επένδυση από μαλακό τεχνόδερμα. Το Bluetooth 

των ακουστικών είναι v4.2 με αποκωδικοποίηση SBC, όχι aptX. 

Μπορούν να συνδεθούν με περισσότερες συσκευές της μίας,  Μόλις 

ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας μπορείτε να απολαύσετε 30 

ώρες χρήσης χωρίς NC ή 20 ώρες με την ακύρωση ενεργοποιημένη, 

ενώ υπάρχει και δυνατότητα τάχιστης φόρτισης. 

Υποστηρίζονται από app και συνδέονται με την βοήθεια της Google 

εύκολα με το κινητό μας, ενώ ένα άγγιγμα στο δεξί ακουστικό 

μπορούμε να «καλέσουμε» άμεσα τους φωνητικούς βοηθούς ώστε να 

ακούσουμε ειδήσεις, ενημερώσεις, τον καιρό, την ώρα και άλλες 

πληροφορίες. 

Η app σε ξεναγεί στον θαυμαστό κόσμο των ακουστικών, υπάρχει 

ισοσταθμιστής με τρεις έτοιμες και μια custοm καμπύλη. Στο 

αριστερό ακουστικό βρίσκονται τα πλήκτρα χρήσης, μέσω της app ή 

με πλήκτρο ενεργοποιούμε την αποθορυβοποίηση. 

Τα ακουστικά είναι ευέλικτα και ανθεκτικά, σχεδόν δεν σπάνε, όπως 

και να διπλώσουμε. Φορτίζουν, όμως, μέσω microUSB αλλά δεν 

παίζουν μουσική από εδώ. Η θήκη φύλαξης είναι τύπου πουγκί από 

ύφασμα. Όταν τα χρησιμοποιούμε με καλώδιο μπορούμε να έχουμε 

δυνατότητα κλήσεων, αντίθετα με τα άλλα ακουστικά. 

Έτσι δεν χάνουν τη δυνατότητα hands free ακόμη και αν ξεμείνουμε 

από μπαταρία. Το καλώδιο είναι 2,5 mm σε mini jack που εισέρχεται 

στο R ακουστικό. 



 
ΔΟΚΙΜΗ 

Τα ακουστικά αυτά έχουν σχεδιαστεί για συνεχή χρήση και 

«σύνδεση» με το κινητό μας, χωρίς όμως να ρίχνουμε ματιά στην 

οθόνη του. Όλα γίνονται φωνητικά. Ακόμη και μηνύματα μπορούμε 

να στείλουμε (στα Αγγλικά) με την φωνή μας. 

Είναι κατάλληλα για νυχτερινές ακροάσεις από την τηλεόρασή μας, 

αλλά και για το ταξίδι ή για τις βόλτες μας στην πόλη. Ο ήχος τους για 

την κατηγορία τους, κοστίζουν σχεδόν τα μισά από τα άλλα της 

δοκιμής, είναι «ακριβότερος» από τα λεφτά τους. 

Παίζουν πολύ καλύτερα μέσω Bluetooth παρά από το mini jack 

καλώδιο και εννοείται ότι η κορυφαία τους ηχητική στιγμή είναι μέσω 

Bluetooth με το NC off. Έχουν μπάσο και… πίεση, έχουν μουσικότητα, 



αρμονικές ρυθμό και είναι πολύ ευχάριστα. Ηχητικά μοιάζουν με τα 

Sennheiser. 

Ακούγοντας τα μέσω καλωδίου όλη αυτή η υπέροχη ατμόσφαιρα, 

χάνει σε ανάλυση, ισορροπία και καθαρότητα. Συνολικά είναι ένα 

κορυφαία ζεύγος ακουστικών NC στην κατηγορία των 200 ευρώ. Τα 

αμέσως επόμενα και καλύτερα ακουστικά, πλησιάζουν τα 400 ευρώ. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ: Bluetooth 5.0 με σύστημα ακύρωσης θορύβου 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΔΗΓΩΝ: 40 χλστ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 30 ώρες 

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2 ώρες 

ΕΙΣΟΔΟΙ: 1×3.5mm, 1x microUSB (φόρτιση) 



BLUETOOTH: AAC, SBC 

ΒΑΡΟΣ: 249 γραμ. 

Αν ψάχνετε για ένα σχετικά προσιτό ζευγάρι ακουστικών NC, τα JBL 
Live650BTNC είναι αυτά που θέλετε. Ανθεκτικά, γερά και με ήχο… για 
έντονη καθημερινή χρήση. 
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