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Dag en nacht indrukwekkend geluid met de JBL
Boombox 2
Met 24 uur afspeeltijd en ingebouwde powerbank levert JBL's
nieuwste draagbare luidspreker JBL's Original Pro Sound met
krachtige bas.

CES 2020 - LAS VEGAS - 6 JANUARI 2020 - Knal de volumeknop omhoog, want de

nieuwste luidspreker in het draagbare speaker assortiment van JBL is er. JBL's Boombox 2 is

voorzien van JBL Original Pro Sound met krachtige bas, heldere middentonen en vloeiende

hoge tonen. De draagbare luidspreker is gemakkelijk te vervoeren, perfect voor al je party’s. 

https://news.jbl.com/


De Boombox 2 is de sterkste en duurzaamste luidspreker in de JBL-line-up, in combinatie met

een gedurfd, modern ontwerp. Met zijn iconische JBL handvat en unieke details aan de

zijkanten, onderscheidt de Boombox 2 zich op de juiste manier. Deze eye-catching luidspreker

is het centrale middelpunt van het feest, met een indrukwekkend geluid dat gegarandeerd de

show steelt.

Met 24 uur afspeeltijd en een ingebouwde powerbank om je apparaten op te laden, speelt de

Boombox 2 dag en nacht, van het strand tot in de achtertuin, je favoriete soundtracks. Dankzij

het waterdichte en duurzame ontwerp, kan de luidspreker door weer en wind bijna alles aan.

"Dankzij het epische geluid en strakke ontwerp zijn onze draagbare luidsprekers altijd al een

favoriet geweest onder consumenten", aldus Dave Rogers, President Lifestyle Audio Division bij

HARMAN. "We zijn verheugd om de volgende generatie van onze grootste draagbare

luidspreker aan te kondigen, met de grootste, luidste en diepste bas tot nu toe. 

Toch nog een tandje harder? Sluit de Boombox 2 aan op andere JBL PartyBoost-compatibele

luidsprekers om het geluid nog een stap verder te brengen. Het potentieel van de Boombox 2 is

onbeperkt met JBL's nieuwste PartyBoost mogelijkheden.

Kenmerken JBL Boombox 2:

Langste speeltijd: Luister de hele dag met een ingebouwde, oplaadbare Li-ion batterij die tot

24 uur afspeeltijd ondersteunt. 

JBL Original Pro Sound: Gegarandeerd episch geluid, de hele dag door met monsterlijke bas. 
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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.

PartyBoost: Sluit aan op een onbeperkt aantal andere JBL PartyBoost-compatibele

luidsprekers om een nog groter geluid te creëren.

Draadloze Bluetooth-streaming: Draadloos verbinding maken met elke smartphone of tablet

via streaming technologieën.

IPX7 Waterdicht: Neem de luidspreker mee naar het strand of het zwembad zonder dat je je

zorgen hoeft te maken over morsen, regen of zelfs een duikje in het zwembad.

Built-in Power Bank: Laad smartphones en tablets op via USB, zelfs tijdens het afspelen van

muziek.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Boombox 2 is vanaf voorjaar 2020 verkrijgbaar voor €499 bij de grote retailers en via

JBL.nl. 

Volg HARMAN online

Meer nieuws vind je in de HARMAN Newsroom

Like HARMAN op Facebook

Connect met HARMAN op LinkedIn

Bekijk ons YouTube-kanaal 

Volg HARMAN op Twitter @harman 

Volg Twitter Hashtag #Harman  

HARMAN bij CES 2020  

Bezoek de HARMAN showcase tijdens CES 2020 voor demonstraties van de nieuwste

technologieën en producten van het bedrijf uit alle divisies. De HARMAN experience showcase

bevindt zich in het Hard Rock Hotel. 
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