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Cool design en indrukwekkend geluid to-go: De
nieuwe Xtreme 3, Go 3 en Clip 4 zijn nu
verkrijgbaar

Amsterdam, 03 november 2020 – Een stoer logo en nieuwe kleuren. JBL’s draagbare JBL

Xtreme 3, JBL Go 3 en JBL Clip 4 hebben een trendy nieuwe look, geïnspireerd door de

straatmode van hun fanbase. Met een enorme selectie aan kleuren is er altijd een luidspreker

die matcht bij jouw outfit! De drie luidsprekers zijn nu water- en stofdicht en beschikken over

Bluetooth 5.1 en een USB-C aansluiting. Met deze verbeterde luidsprekers van JBL breng jij je

muziek én je stijl naar een hoger niveau! 
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https://news.jbl.com/


JBL Xtreme 3

De nieuwe generatie van de JBL Xtreme Bluetooth-luidspreker levert een nog intenser

stereogeluid. Met 15 uur afspeeltijd gaat de JBL Xtreme 3 dag en nacht door. Telefoon leeg?

Geen probleem. De ingebouwde powerbank laadt je apparaten op, zodat je het feestje nooit

hoeft te onderbreken. Het krachtige geluid komt met een opvallend logo-ontwerp, een upgrade

van de handige draagriem en zelfs een flesopener. Water- en stofdicht; met de JBL Xtreme 3 is

niets gek genoeg. Echte party animals opgelet: je kunt oneindig veel JBL PartyBoost-

compatibele luidsprekers connecten om nog harder uit je dak te gaan.

JBL Go 3

Laat je niet misleiden door het formaat van de kleinste luidspreker van JBL: De JBL Go 3 in

pocketformaat is dé must-have accessoire van dit najaar. De JBL Go 3 is volledig geüpgraded en

pakt alle aandacht met opvallende kleurencombinaties en edgy details. Dankzij de

geïntegreerde lus is de luidspreker draagbaarder dan ooit - pakken en wegwezen! Deze mini

luidspreker met pittige bas speelt vijf uur lang muziek op één lading en levert een verrassend

rijke JBL Pro Sound. Op het strand of in het park, de IP67 waterdichte en stofdichte Go 3 staat

garant voor plezier.



JBL Clip 4

De compacte JBL Clip-luidspreker is terug met een nieuwe frisse uitstraling. De JBL Clip 4 is

nu zowel water- als stofdicht en is met 10 uur afspeeltijd én lekkere bas klaar voor elk (sneeuw)

avontuur. De geïntegreerde karabijnhaak is geüpgraded naar een nog strakker ontwerp en

maakt het nog makkelijker om je luidspreker vast te clippen aan je tas of fiets. Met acht toffe

kleuren is er voor ieder wat wils. Kies de perfecte accessoire voor jouw favoriete outfit met een

van de vele kleurvariaties: zwart, blauw, blauw & roze, rood, squad, roze, of groen & wit.



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.

De JBL Xtreme 3 is verkrijgbaar op JBL.nl voor €299

De JBL Go 3 is verkrijgbaar op JBL.nl voor €39,99

De JBL Clip 4 is vanaf november dit jaar verkrijgbaar op JBL.nl voor €59,99
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