Eindeloos luisterplezier met de Draagbare JBL®
Charge 5 Bluetooth speaker
Water- en stofdicht ontwerp, staat garant voor 20 uur afspeeltijd
en brengt een ongeëvenaarde JBL Signature Pro Sound

STAMFORD, CT – 7 januari 2021 – Met de JBL Charge 5 verwelkomt JBL de nieuwste
toevoeging aan haar populaire JBL Charge-serie. Een vernieuwd water- en stofdicht ontwerp en
geoptimaliseerde Signature Pro Sound tillen het assortiment draagbare luidsprekers van JBL
naar een hoger niveau.
De speaker wordt geleverd met een racetrack-vormige driver, aparte tweeter en dubbele
passieve radiatoren voor een indrukwekkend helder geluid en een diepe bas. Gebruikers
kunnen genieten van de JBL Signature Pro Sound in een duurzaam ontwerp. Met 20 uur
afspeeltijd en een ingebouwde powerbank kun je gemakkelijk apparaten opladen via de
oplaadpoort van de luidspreker zonder de muziek te onderbreken. Het feest gaat echt los
dankzij de JBL Partyboost: koppel de JBL Charge 5 aan andere compatibele draagbare JBLluidsprekers om het geluid te versterken.

“Of je nu thuis of buitenshuis luistert, de JBL Charge 5 zet een nieuwe
standaard voor geluid van een hoge kwaliteit. We zijn verheugd om de
volgende generatie van onze populaire line-up te introduceren en zijn
buitengewoon enthousiast om luisteraars de ongeëvenaarde kracht van JBL
Signature Pro Sound te bieden.”
— Andy Tsui, SVP & GM, product development & engineering, general management bij HARMAN

De nieuwste versie van de JBL Charge-serie is voorzien van siliconen bumpers en een opvallend
JBL-logo geeft een nieuwe draai aan het iconische design van JBL. De luidspreker combineert
een robuuste, duurzame structuur met een strak en gedurfd design dat een statement maakt
waar je ook bent.
JBL Charge 5 specificaties
IP67-geclassificeerd waterdicht en stofdicht ontwerp;
JBL Partyboost;
Draadloze Bluetooth v5.1-streaming;
Ingebouwde powerbank van 7500 mAh: de oplaadbare Li-ion accu ondersteunt 20 uur
afspeeltijd en biedt de mogelijkheid om apparaten op te laden via USB-Charge Out;
Racetrackvormige driver, aparte tweeter en dubbele passieve JBL Bass Radiatoren;
Duurzame verpakking van gerecycled papier.

De JBL Charge 5 is beschikbaar in verschillende kleuren, waaronder zwart, blauw, grijs, rood,
groen, blauw en camouflage en is vanaf maart 2021 verkrijgbaar voor €179,00 via JBL.nl en
geselecteerde retailers.

Download hier het persbericht in PDF.
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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-carstereo's en draadloze bluetooth luidsprekers - waar mensen ook muziek willen voelen, wij zijn er, en zorgen altijd
voor dat beetje extra.
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