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JBL’s draagbare luidsprekers: Overal jouw
favoriete liedjes, waar de zomer je ook brengt

Amsterdam, 8 juli 2021 - Deze zomer staat in het teken van go with the flow en

daarvoor heb je natuurlijk goede muziek nodig! Of je nou op vakantie gaat, een

feestje op het strand hebt of in het park chillt met je vrienden, muziek hoort daar

bij. JBL weet dat en biedt daarom een scala aan draagbare speakers zodat jij altijd

en overal het beste geluid meeneemt. De nieuwste speakers leveren het

herkenbare, krachtige JBL-geluid, in nieuwe designs en met een extra lange

batterijduur voor de leukste feestjes. JBL is er om jouw zomer onvergetelijk te

maken! 
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Door tot in de late uurtjes met de JBL Charge 5

Bij een goed feest hoort goede muziek. De Charge 5 levert het vertrouwde JBL geluid, dankzij

geoptimaliseerde driver, aparte tweeter en dubbele JBL-basradiatoren. De speaker heeft tot 20

uur afspeeltijd en een handige powerbank om al je apparaten opgeladen te houden. Zand over

de speaker of per ongeluk wat drinken geknoeid? Geen zorgen, het feest kan de hele dag

doorgaan! De Charge 5 is water- en stofdicht dus overleeft alles wat op hem afkomt. 

 

Dankzij de PartyBoost functie kun je meerdere geschikte JBL luidsprekers aansluiten voor een

geluid dat groot genoeg is voor welke menigte dan ook. Met gloednieuwe kleuren, geïnspireerd

op de laatste trends, ziet de Charge 5 er net zo geweldig uit als hij klinkt.

 

De JBL® Charge 5 is te koop op JBL.nl en de grote retailers voor €179,99.

Verken de wereld met de JBL Clip 4



Cool, draagbaar en waterdicht. De levendige, verfrissende JBL Clip 4 levert een verrassend rijk

geluid in een compact design. De unieke ovale vorm past gemakkelijk in je hand. Ontworpen

met kleurrijke stoffen match je de speaker makkelijk met jouw persoonlijke stijl. De

geïntegreerde karabijnhaak haakt direct aan tassen, riemen of gespen, zodat je jouw favoriete

muziek overal mee naartoe kunt nemen en tegelijkertijd je handen vrij hebt. Water- en stofdicht

en met een afspeeltijd tot 10 uur is deze speaker een echte volhouder en neem je hem overal

mee naartoe. 

De JBL® Clip 4 is te koop op JBL.nl en de grote retailers voor €59,99.

Feesten in het park met JBL Xtreme 3

Bij het zwembad, of tijdens het picknicken; muziek maakt het feest compleet. De draagbare JBL

Xtreme 3 Bluetooth-luidspreker levert moeiteloos het herkenbare JBL Pro-geluid. Met vier

drivers en twee pompende JBL basradiatoren heeft de muziek een bijna magnetische

aantrekkingskracht op iedereen. Ook hier is de PartyBoost-functie je grootste vriend: door

meerdere JBL luidsprekers aan elkaar te koppelen, til je het feest naar the next level.. Een beetje

regen kan je plezier niet bederven, want aan het geluid zal het niet liggen: de water- en

stofdichte Xtreme 3 is tegen alles bestendig. Zin in een koud drankje? Met de handige

draagriem met ingebouwde flesopener heb je die gemakkelijk geopend. Maak een onuitwisbare

indruk met de JBL Xtreme 3, waar je ook bent.

 

De JBL® Xtreme 3 is te koop op JBL.nl en de grote retailers voor €299,99.



Creëer je eigen festival met de JBL PartyBox On-The-Go

Luister en zing mee op de beat deze zomer met de JBL PartyBox On The Go. Til je feest naar

een hoger niveau met 100 watt krachtig JBL Signature Sound, gesynchroniseerd met het

pulserende LED-licht. Als je klaar bent om het feestje echt te laten knallen, pak dan de

meegeleverde draadloze JBL-microfoon en laat je innerlijke MC de vrije loop of maak gebruik

van de gitaaringang om zelf mee te spelen met de muziek. De speaker biedt  tot 6 uur

afspeeltijd, een handige schouderriem en IPX 4 spatwaterdichtheid.

 

De JBL® PartyBox On-The-Go is te koop op JBL.nl en de grote retailers voor €299,99.





https://news.jbl.com/images/393194
https://news.jbl.com/images/393207
https://news.jbl.com/images/393208
https://news.jbl.com/images/393141
https://news.jbl.com/images/393140
https://news.jbl.com/images/393209


https://news.jbl.com/images/393140
https://news.jbl.com/images/393209
https://news.jbl.com/images/393138
https://news.jbl.com/images/393193
https://news.jbl.com/images/393192
https://news.jbl.com/images/393191
https://news.jbl.com/images/393154


OVER JBL

JBL creëert het verbazingwekkende geluid dat vormgeeft aan de meest epische momenten van

het leven. Van iconische evenementen als Woodstock en concerten in Madison Square Garden

tot wedstrijden in het Yankee Stadium en weekendtrips. JBL verheft de ervaringen van

luisteraars met bekroonde audio die hen in staat stelt het beste te halen uit elk moment. Met 75

jaar ongeëvenaarde professionele geloofsbrieven en toonaangevende innovatie heeft JBL op

vakkundige wijze een gedurfde visie op de toekomst weten te combineren met de passie en het

talent van technici en ontwerpers over de hele wereld. JBL's Signature Professional Sound is de

toonaangevende technologie die grote popcultuur evenementen aandrijft, en het merk heeft

samengewerkt met 's werelds toptalent op het gebied van muziek, sport en esports.

OVER HARMAN

HARMAN (www.harman.com) ontwerpt en produceert connected producten en oplossingen

voor consumenten, automotive en bedrijven wereldwijd, waaronder audio, visuele en

infotainment systemen, bedrijfsoplossingen en software-services. Met premium merken als

AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon® Mark Levinson® en Revel® is

HARMAN populair onder audio liefhebbers van verschillende generaties en ondersteunt

bovendien professionele artiesten en de omgeving waarin zij optreden. HARMAN is ook leider

op het gebied van een technologie- en geïntegreerde service oplossingen voor automotive,

mobile, telecommunicatie en bedrijven. Meer dan 50 miljoen auto’s op de weg zijn voorzien van

HARMAN audio en infotainment systemen. De softwareoplossingen van HARMAN

ondersteunen miljarden mobiele apparaten en systemen die zijn verbonden, geïntegreerd,

gepersonaliseerd, adaptief en veilig op alle platformen. Op het werk, thuis en in de auto.

HARMAN heeft 30.000 werknemers in Amerika, Europa en Azië. In maart 2017 werd

HARMAN volledig overgenomen door Samsung Electronics Co., Ltd.

Voor meer informatie:

HPB (Het PR Bureau)

Iris Velthuijzen

harman@hetprbureau.nl

020 670 2232
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