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JBLs bærbare høyttalere: Ta med deg musikk
uansett hvor du skal i sommer

Oslo, 28. juni 2021 – Denne sommeren handler om å følge strømmen, og da trenger man

musikk. Uansett om det er en campingtur, en strandfest eller en tur i den lokale parken, kan du

pakke med deg en bærbar høyttaler fra JBL. Kraftig JBL-lyd, kule nye design og lang batteritid

– JBL er her for å gi deg lyden av sommer.

Unngå at strandfesten blir kjedelig med JBL Charge 5
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Ta festen med deg uansett vær. JBL Charge 5-høyttaleren gir deg god JBL original-lyd med en

optimalisert, lang ekskursjonsdriver, separat diskanthøyttaler og dobbel JBL-bass. Du får opptil

20 timers spilletid og en praktisk powerbank for å sørge for at den er oppladet og kan holde

festen i gang natten lang. Regn? Søl? Sand? Charge 5 er vann- og støvtett med IP67, og

overlever både vær og vind. Takket være PartyBoost kan du koble sammen flere JBL

PartyBoost-høyttalere, og skape lyd når ut til alle, uansett hvor mange dere er. Med helt nye

farger inspirert av de siste trendene, er høyttaleren like fin å se på som den er å lytte til. JBL

Charge 5 er tilgjengelig for salg på no.jbl.com for 1.790 kr.

Utforsk verden med JBL Clip 4

Kul, bærbar og vanntett. Den fargerike og freshe høyttaleren JBL Clip 4 gir deg overraskende

bra lyd i en liten innpakning. Den unike, ovale høyttaleren får til og med plass i hånden din.

Fullstendig kledd med fargerikt stoff og fine detaljer, inspirert av de siste trendene, er det

enkelt å matche høyttaleren med stilen din. Den integrerte karabinkroken kan hektes på vesker,

belter, spenner – eller hvor som helst – sånn at du kan ta med deg favorittmusikken din på

farten. Vanntett, støvtett og opptil ti timers spilletid gjør at du kan ta den med deg uansett hvor

du skal.

JBL Clip 4 er nå tilgjengelig for salg på no.jbl.com for 590 kr.

 



Fest i parken med JBL Xtreme 3

Ved bassenget. På piknik. Når du bare slapper av. Musikken gjør festen. Den bærbare

høyttaleren JBL Xtreme 3 gir deg fantastisk og massiv JBL Original Pro-lyd. Med fire drivere og

to pumpende JBL Bass Radiators, vil den kraftige lyden få alle med på festen. Med PartyBoost

kan du koble sammen flere høyttalere som er kompatible med JBL PartyBoost, noe som

garantert bidrar til å løfte festen til neste nivå. Xtreme 3 er både vanntett og støvtett og sørger

for at regn eller dårlig vær ikke ødelegger moroa. Med en hendig bærestropp, som har integrert

flaskeåpner, er det også lettvint å flytte festen innendørs. JBL Xtreme 3 skaper store bølger

hvor enn du tar den med.

JBL Xtreme 3 er nå tilgjengelig for salg på no.jbl.com for 3.300 kr.

 



Lag din egen festival med JBL PartyBox On-The-Go

På alt fra strandfester til festivaler vil du kunne både se, høre og føle musikken med JBL

PartyBox On-The-Go. Få opp stemningen med 100-watts JBL Pro lyd-høyttalere som

synkroniseres med et pulserende lysshow. Spill favorittlåtene dine via Bluetooth, USB, AUX og

TWS («True Wireless Stereo»). Få med deg en venn og syng for full hals med trådløse JBL-

mikrofoner, eller bruk instrumentinngangen til å spille med til musikken. Med flaskeåpner,

polstret skulderstropp, oppladbart batteri og IPX4-vannbeskyttelse, har JBL PartyBox On-The-

Go alt du trenger for å få festen i gang – og du kan ta den med deg hvor som helst.

JBL PartyBox On-The-Go er nå tilgjengelig for salg på no.jbl.com for 3.600 kr.

 



Ta festen til nye høyder med JBL Boombox 2 

Savner du den pumpende bassen fra festivalkonsertene? Da bør du fyre opp JBL Boombox 2 i

sommer. Med den høyeste signaturlyden fra JBL noensinne, et nytt og bedre design og

vanntetthet sikret med IPX7, tilfredsstiller denne kraftpakken fra JBL alle musikkbehovene til

sommerens festligheter. Boombox 2 har nok kapasitet til å spille en hel festivalhelg takket være

24 timers batterilevetid. Uansett om du holder fast ved boombox-arven fra tradisjonell hiphop

eller om du pumper ut de nyeste EDM-låtene, leverer JBL Boombox 2 den ultimate

musikkopplevelsen både dag og natt.

JBL Boombox 2 er tilgjengelig for salg på no.jbl.com for 6.000 kr.

 

Uansett hva du planlegger for sommeren 2021, er JBL her for å gi deg de gode

musikkopplevelsene.
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OM JBL

JBL skaper lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av prisvinnende

lydutstyr, løfter JBL lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft og

industriledende innovasjon, har JBL sine talentfulle og dedikerte ingeniører og designere

verden over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature Professional Sound skaper levende lyd

for flere av verdens største popkulturelle arrangementer, og JBL samarbeider med noen av de

største stjernene innen musikk, sport og e-sport.

  

OM HARMAN

HARMAN International (harman.com), et heleid datterselskap av Samsung Electronics Co,

LTD., designer og utvikler produkter for bilprodusenter, privatpersoner og selskaper verden

over – deriblant komplette bil-systemer, audio-visuelle produkter og øvrig automatiserte

systemer. Med ledende merkevarer som AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®,

Lexicon®, Mark Levinson® and Revel®, er HARMAN beundret av «audiofile», musikere og

konsertarrangører. Mer enn 25 millioner biler er utstyr med HARMAN audio, og milliarder av

mobile enheter er sammenkoblet og integrert på tvers av plattformer. HARMAN sysselsetter 30

000 mennesker på tvers av USA, Europa og Asia.

  

For mer informasjon, vennligst kontakt:

APELAND

+47 900 30 373

Harman@apeland.no

  

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. Harman Kardon,

Infinity, JBL, Lexicon and Mark Levinson are trademarks of HARMAN International

Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. AKG is a

trademark of AKG Acoustics GmbH, registered in the United States and/or other countries.

Features, specifications, and appearance are subject to change without notice.  

mailto:Harman@apeland.no
https://news.jbl.com/images/393154


ABOUT JBL

JBL skaper lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av prisvinnende lydutstyr, løfter JBL
lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft og industriledende innovasjon, har JBL sine
talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature
Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens største popkulturelle arrangementer, og JBL
samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport og e-sport.
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