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Een spannende herfst met de JBL Tune
225TWS Ghost
Laat je verrassen door de Special Edition transparante ‘ghost’
oordopjes 

⏲
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Amsterdam, 28 oktober 2020 – Niets is wat het lijkt deze herfst met ‘s werelds allereerste

transparante TWS oordopjes van JBL. De speciale ‘ghost’-editie van de populaire True Wireless

oordopjes laten zien alles draait om de inhoud. Steel de show met deze eye-catchers in

doorzichtig oranje of zwart met bijpassende case. Met de Special Edition JBL Tune 225TWS

Ghost maakt JBL een statement: de normaal gesproken verborgen componenten die jou de

iconische JBL Sound brengen, mogen nu gezien worden!
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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.

Natuurlijk brengt deze gewaagde nieuwe editie je het beste van de JBL Tune 225TWS: de

epische JBL Pure Bass Sound, het strakke design, de comfortabele pasvorm en de compacte

oplaadcase. Heb je een lange dag voor de boeg? Met een batterij die wel 25 uur meegaat, luister

je onafgebroken naar je favoriete afspeellijst. De linker en rechter oordopjes kunnen

afzonderlijk van elkaar gebruikt worden voor muziek of bellen. Bij het openen van je oplaadcase

verbinden de oordopjes automatisch met je telefoon. 

De special edition JBL Tune 225TWS Ghost zijn nu te koop via www.JBL.nl voor €99,99 in de

kleuren zwart en oranje.
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