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JBL introduceert de nieuwe Tuner 2 en Tuner
XL - Het krachtige, draagbare DAB/FM-radio
duo
Genieten op je stoep met honderden radiozenders en muziek via
Bluetooth

⏲
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Amsterdam, 25 juni 2020 – Maak kennis met de JBL Tuner 2 en Tuner XL: twee

compacte, draagbare radio's met een kristalhelder geluid, Bluetooth en een

accuduur waarmee je de hele dag geniet van je favoriete tunes. Of je nu een

culinair hoogstandje aan het bereiden bent in de keuken of aan het schoffelen

bent in de tuin, met een enkele klik blijf je op de hoogte van het nieuws en de

muziek op je lievelings radiozender. 

De JBL Tuner 2 is met verbeterd ontwerp, geluid en een accucapaciteit van 12 uur klaar om met

je mee te gaan. Blijf in contact met je favoriete DAB- of FM-radiozender of connect je telefoon

met Bluetooth voor de perfecte zomerse nummers in de tuin. Regenbui? Geen nood, de IPX7

waterdichtheid biedt bescherming. 



Met de JBL Tuner XL, het nieuwste lid van de familie en krachtige broer van de Tuner 2, ga je

nog een stapje verder. Met 15 uur afspeeltijd uit een enkele oplaadbeurt, krachtig JBL

kenmerkend geluid, Bluetooth-streaming en fantastisch design ben je klaar om te gaan!

Vertrouw op de multi-tasking-tunerradio's om het krachtige geluid uit je speaker te blazen. Het

vinden van je favoriete zenders is een fluitje van een cent met 5 voorgeprogrammeerde zenders

en het eenvoudig af te lezen display. 

De Tuner 2 (€99,99) en de Tuner XL (€149,-) zijn vanaf nu verkrijgbaar bij de grote retailers en

via jbl.nl.
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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.

JBL

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl
https://news.jbl.com/
http://news.jbl.com/nl-NL/

