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No stress - JBL’s cadeautips voor de feestdagen

Stress voor de drukke december maand? Geen zorgen, JBL zorgt voor de perfecte Sint- en

Kerstcadeautjes met de Pulse 4, Flip 5, LIVE draadloze hoofdtelefoons, Reflect Flow, Partybox

100, JR hoofdtelefoons en JR POP. Voor ieder wat wils - van jong tot oud. Deze newsflash helpt

je de feestdagen door. 

Shine bright met de Pulse 4 

⏲

https://news.jbl.com/


Of je nou een kerstfeestje organiseert of druk bezig bent met de surprises, met LED-verlichting

in de volle rondte worden je favoriete tracks overal van de benodigde sfeer voorzien. De

discoshow is via de JBL Connect-app naar eigen smaak in te vullen. Relax met kalmerende

pasteltinten en klassieke chill-out vibes of zet het vuurtje aan met de oranje vlammen. Jij

vraagt, de Pulse draait. 

De JBL Pulse 4 is verkrijgbaar in het wit en zwart met een adviesprijs van €22

Feestelijke beats met de JBL Flip 5

De Bluetooth-luidspreker met kenmerkende JBL sound, verpakt in een stevig waterproof

ontwerp, is beschikbaar in een regenboog aan kleuren. Met een formaat dat gemakkelijk past in

een rugzak kan de Flip 5 mee op elk avontuur, of je nu van plan bent te dansen tijdens Oud &

Nieuw of een relaxte dag hebt na de drukke feestdagen. Met de PartyBoost-functie kun je

helemaal los gaan door een draadloze verbinding tot stand te brengen met meer dan 100 JBL

PartyBoost luidsprekers.

De JBL Flip 5 is verkrijgbaar in een regenboog van verschillende kleuren met een adviesprijs

van €129.

https://www.jbl.nl/draagbare-apparaten/JBL+PULSE+4.html
https://www.jbl.nl/draagbare-apparaten/JBL+FLIP+5-.html


Het feest kan beginnen met de JBL PartyBox 100

Zet de eetkamer deze feestdagen op z’n kop met het krachtige geluid van de JBL PartyBox 100.

Kies een lichteffect dat bij de sfeer past en gooi die voetjes van de vloer. Met de JBL PartyBox

100 stream je hoge kwaliteit geluid direct draadloos vanaf je smartphone of tablet. Speel je

Christmas-playlist af via Bluetooth. Met de speaker houd je het feest gaande van pre-party tot

after-party.

De JBL PartyBox is verkrijgbaar met een adviesprijs van €299. 

JBL Hoofdtelefoons - Jouw ultieme reisbuddy

De drukke decembermaand ontvluchten doe je met de JBL Reflect Flow. Verstrikte snoertjes

zijn verleden tijd. JBL Reflect Flow laat je vrij bewegen op het vliegveld, zonder bang te zijn dat

je chille flow wordt onderbroken. En dat voor 30 uur lang met de ingebouwde oplaad case -

verre bestemmingen zijn geen probleem. Toch stress en rennend je vliegtuig halen? Zweten kan

dankzij de waterdichte bescherming. De ruisonderdrukkende LIVE 650 BTNC over-ear

hoofdtelefoon zorgt voor een relax-moment met je favoriete muziek - geen afleiding meer van

wie of wat dan ook. Toch behoefte aan gezelschap? Google Assistant en Amazon Alexa heb je

altijd achter de hand. 

De JBL LIVE 650BTNC is verkrijgbaar in het wit, blauw en zwart met een adviesprijs van €199. 

De JBL Reflect Flow is verkrijgbaar in het wit en blauw met een adviesprijs van €14.

https://www.jbl.nl/home-audio/JBLPARTYBOX100EU.html
https://www.jbl.nl/over-ear-hoofdtelefoons/JBL+LIVE650BTNC.html
https://www.jbl.nl/in-ear-hoofdtelefoons/JBL+REFLECT+FLOW-.html


Vul de schoentjes met de JBL JR POP en JBL JR hoofdtelefoon 

Voordat de drukte van kerst en nieuwjaar voor de deur staat, klopt Sinterklaas nog aan. De JR

POP bluetooth-speaker is speciaal gemaakt voor de nieuwe generatie popsterren. Kinderen van

vier tot negen jaar kunnen helemaal los, want met een afspeeltijd van vijf uur draai je alle

albums achter elkaar. De ingebouwde lichtjes zorgen voor een heerlijke disco vibe. Duurzaam,

waterbestendig en honderd procent kidsproof. De JBL JR hoofdtelefoon is speciaal ontworpen

om het volume altijd onder de 85 dB te houden, waardoor de hoofdtelefoon veilig is voor zelfs

de jongste muziekfans. Mama en papa kunnen rustig de cadeautjes inpakken terwijl de

kinderen naar hun favoriete muziek luisteren.

De JBL JR POP is verkrijgbaar in zes hippe kleuren met een adviesprijs van €34,99 euro.

De JBL JR hoofdtelefoons zijn verkrijgbaar in coole kleuren met een adviesprijs vanaf €24,99

euro.

https://www.jbl.nl/draagbare-apparaten/JR+POP.html
https://www.jbl.nl/over-ear-hoofdtelefoons/JR+300BT.html
https://news.jbl.com/images/313711
https://news.jbl.com/images/311745


OVER JBL

Met onze kenmerkende JBL sound willen we mensen niet alleen muziek laten luisteren, maar ook laten beleven.
Het geluid van JBL geeft energie en maakt ieder moment nèt wat meer epic. Al ruim zeventig jaar zijn we dé
keus voor artiesten, geluidstechnici en muziekliefhebbers van over de hele wereld. Van operahuizen tot in-car-
stereo's en draadloze bluetooth luidsprekers - waar mensen ook muziek willen voelen, wij zijn er, en zorgen altijd
voor dat beetje extra.

Voor meer informatie, review- of beeldmateriaal neem contact op met:

Het PR Bureau HARMAN Consumer Lifestyle EMEA

Kirsten Schuurman Marije Bakker

Kirsten@hetprbureau.nl Marije.bakker@harman.com

Of bezoek ons online: https://www.jbl.nl 
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