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JBL® Flip 6: Kraftig lyd for enhver anledning
Den nyeste bærbare JBL-høyttaleren gir kraftfull lyd når du er på
farten.

Oslo – 2. september 2021 – Hvordan redesigner man et ikonisk produkt? JBL Flip 6 er

innovert innenfra og ut, men forholder seg tro til sine legendariske forgjengere. Den nye logoen,

førsteklasses materialer og det oppdaterte spekteret av farger inneholder et helt nytt lydoppsett.

JBL Flip 6 leverer enda bedre JBL Pro-lyd i den mest stilfulle innpakningen så langt.

Som den perfekte følgesvennen for kraftig lyd på farta, har JBL Flip 6 lang utholdenhet og

tilkoblingsmuligheter. Slå deg sammen med vennene dine for å gjøre lyden større og bedre enn

noensinne med PartyBoost, og føl deg komfortabel både inne og ute med IP67 vann- og støvtett

sertifisering. Med 12 timers spilletid holder JBL Flip 6 ut like lenge som festen gjør.
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En ny lydkonfigurasjon har doble passive radiatorer, kraftig racerbaneformet woofer og separat

diskant. JBL Flip 6 vil levere et fantastisk og detaljert lydbilde, fra bassen til de høye diskante

tonene.

"Vi er glade for å introdusere den nyeste bærbare høyttaleren i JBL Flip-serien, Flip 6. Sammen

med et dristig nytt design, er JBL Flip 6 kraftigere enn forgjengerne og kommer med det siste

innen banebrytende lydteknologi fra JBL", sier Dave Rogers, president, HARMAN Lifestyle

Division.

"I tillegg til de beste funksjonene fra forgjengeren JBL Flip 5, som PartyBoost og den innovative

racerbanedriveren, gir Flip 6 en separat diskanthøyttaler og doble passive radiatorer for å gi

musikken ny dybde og kraft", forteller Rogers.

JBL Flip 6 vil være tilgjengelig på no.JBL.com fra november 2021 for 139 EUR. Alt du trenger å

gjøre er å bestemme deg for hvilke av de flotte fargene du skal velge: Dusty Pink, Grey Stone,

River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green eller Squad.

JBL Flip 6 funksjoner:

Doble passive radiatorer for dyp bass

Kraftig racerbaneformet basshøyttaler

En separat diskanthøyttaler for bedre høyfrekvent forlengelse

PartyBoost-kompatibel

12 timers avspilling

Bluetooth 5.1

IP67 vann- og støvtett
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ABOUT JBL

Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av
prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft
og industriledende innovasjon, har merkevaren 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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