
 04 januari 2022, 15:00 (CET)

Gooi het volume omhoog en upgrade je luisterervaring

JBL lanceert Pulse 5 en BoomBox 3 met
verbeterd geluid en ontwerp

CES, LAS VEGAS, 2022 - JBL voegt twee nieuwe producten toe aan de reeks

draagbare luidsprekers, beide met een nieuw ontwerp en de onmiskenbare JBL

Original Pro Sound. De JBL Pulse 5 voegt met 360°-geluid en LED-lichtshow een

dynamische dimensie toe aan iedere gelegenheid. Terwijl de JBL BoomBox 3 met

zijn nieuwe 3-Way  akoestische luidsprekerontwerp en 24 uur afspeeltijd de

eregast op ieder feest zal zijn. 

JBL Pulse 5
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De JBL Pulse 5 levert een ongekende 360° geluidsbeleving en indrukwekkende lichtshow in een

verbeterd strak design. De nieuwste toevoeging aan de JBL Pulse-serie biedt na één keer

opladen 12 uur speeltijd en de stevige riem maakt hem makkelijk draagbaar. IP67 garandeert

waterdichtheid en stofdichtheid, waardoor de luidspreker dus in vrijwel iedere omgeving veilig

is.

Feestgangers kunnen via de JBL PartyBoost-functie draadloos verbinding maken met meerdere

andere JBL PartyBoost-luidsprekers om zo een nog groter feest te bouwen. De echte

gangmakers kunnen via de JBL Portable app kleuren en effecten kiezen die passen bij elke

sfeer, ongeacht of de muziek aan of uit staat.

JBL Pulse 5 Kenmerken

JBL Origineel Pro-Sound;

Levendige 360 LED-lichtshow;

JBL Portable App;

Draadloze Bluetooth®-streaming V5.3; 
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12 uur speeltijd, met opladen via USB-C;

IP67 waterdicht en stofdicht;

JBL PartyBoost;

Prijs: €249,95. 

JBL Boombox 3

De JBL Boombox 3 maakt van elk moment een feestje, met het nieuwe 3-weg

luidsprekersysteem dat bestaat uit een racetrackvormige subwoofer, twee drivers voor het

middenbereik en twee tweeters. De draagbare luidspreker biedt een diepere bas dan zijn

voorgangers en heeft een intense helderheid en een nog krachtiger geluid dan voorheen. 

Met de IP67-classificatie voor waterdichtheid en stofdichtheid is de Boombox bestand tegen de

meeste weersomstandigheden. De metalen handgreep met comfortabele oranje siliconen grip

biedt het gemak van mobiliteit. Dankzij de ingebouwde powerbank houdt de JBL Boombox 3

alle apparaten altijd opgeladen. 

JBL Boombox 3 Kenmerken

JBL Origineel Pro-Sound; 

Tot 24 uur afspeeltijd, dankzij ingebouwde, oplaadbare Li-ion batterij;

Draadloze Bluetooth® Streaming V5.3;

JBL PartyBoost;

IP67 waterdicht en stofdicht;

Ingebouwde Power Bank;

Verkrijgbaar in de kleuren zwart en squad;
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Prijs: € 549,95

De JBL Pulse 5 en BoomBox 3 is voorzien van JBL's nieuwste milieuvriendelijke verpakking. 

De JBL Pulse 5 en BoomBox 3 zijn vanaf de zomer van 2022 verkrijgbaar via JBL.nl en in

geselecteerde winkels.
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OVER JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van iconische
evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw eigen weekendtripjes.
Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die speciale momenten naar een hoger niveau.
Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie, combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie
en het talent van technici en ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten
op het gebied van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar
muziek luisteren, het laat ze muziek beleven. 
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