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Kraftig lyd i liten innpakning – Nå er nye JBL
Flip 6 her

Oslo, Norge – 20. november 2021 – JBL lanserer nå JBL Flip 6 med et de detaljert og

kraftig lydbilde i en nett og stilfull innpakning. Med et helt nytt lydoppsett vil du kunne høre

hver eneste detalj i musikken.

 

To passive radiatorer, en kraftig basshøyttaler formet som en racerbane og nå en separert

diskanthøyttaler kombinert for kraftigere bass, kraftfulle mellomtoner og en krystallklar

diskant. Ingenting har blitt oversett i designet på den nye JBL-logoen foran på høyttaleren,

slitesterkt JBL-tekstilinnpakning, og et stort utvalg av trendy farger. Små endringer har gjort

stor innvirkning på JBL Flip 6.  
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Hva betyr alt det her for deg? Lytt til og nyt favorittlåtene dine. Uansett hvilken sang, eventyr

eller stil, er Flip 6 en perfekt partner. Alt du trenger er å bestemme hvilken farge som passer

deg best: Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel

White, Forest Green, or Squad. 

 

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.

 

JBL er forpliktet til mer bærekraftig og miljøvennlig innpakning. Flip 6 er pakket inn i en

fullstendig resirkulerbar papirbasert eske, og er trykket med soyablekk.

JBL Flip 6 er tilgjengelig i Midnight Black på no.jbl.com for kr 1.400 NOK. Fiesta Red, Grey

Stone og Ocean Blue vil bli tilgjengelige i desember 2021, og de resterende fargene vil bli

tilgjengelige i 2022.
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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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