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Nye JBL Pulse 5 og BoomBox 3 kommer med
forbedret lyd og design for bærbare høyttalere
Lys opp lytteopplevelsen og skru opp musikken med JBLs nyeste
tilskudd
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Oslo, Norge – 4. januar 2022 – JBL introduserer to nye produkter i rekken av bærbare

høyttalere, hvor nytt design og JBL Original Pro Sound utgjør en betydelig forbedring

fra tidligere modeller. JBL Pulse 5 kombinerer 360° lyd med et LED-

lysshow, og tilfører en dynamisk dimensjon til enhver sammenheng. JBL BoomBox 3 kan med

sitt nye treveis, akustiske design og 24 timers spilletid holde festen i gang fra soloppgang til

solnedgang. 
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JBL Pulse 5 leverer en 360° lydopplevelse og et elektrisk lysshow under en oppgradert, glatt

overflate. Lysene synkroniseres perfekt med musikken, og tilfører en fortryllende dimensjon til

en hvilken som helst lytteopplevelse. 

Det nyeste tilskuddet til den populære JBL Pulse-serien leverer 12 timers batteritid på én

enkelt lading. Med IP67-sertifisering (vann- og støvsikker) er høyttaleren sikret å tåle

nesten enhver situasjon, inkludert strand- og bassenglivet. En solid stropp gjør den enklere

å bære enn noen gang. Gjennom JBL PartyBoost-funksjonen kan musikkelskere trådløst koble

til uendelig antall andre JBL PartyBooster-aktiverte høyttalere, inkludert andre JBL Pulse-

produkter for å lage et enda større lysshow og en kulere

musikkopplevelse. Festdeltakerne kan, ved hjelp av JBLs app, velge farger og effekter som

passer i alle sammenhenger, enten om musikken er på eller av. 

JBL Pulse 5 spesifikasjoner:

JBL Original Pro Sound: Ren og bra JBL Original Pure Sound i alle retninger. 
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Vibrant 360 LED-lysshow: Visualiser musikken med varierte lysshow og tilpasninger. 

JBL-app: Kontroller lysshowet og fargene enkelt gjennom JBL-appen. 

Trådløs Bluetooth-strømming V5.3: Koble to smarttelefoner eller nettbrett trådløst til

høyttaleren, og bytt på å nyte JBL Original Pro Sound. 

12 timers spilletid: Fest dagen eller natta lang. Hør på Pulse 5 i opptil 12 timer på én

enkelt lading med USB-C. 

IP67 vann- og støvsikker: Ingen problemer med søl, regn eller et fall i vann. 

JBL PartyBoost: Par to JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for stereolyd. 

Pris: 2.500 kr. 

JBL Boombox 3 leverer en massiv lyd i alle situasjoner med det nye treveis høyttalersystemet.

 Dette består av en kraftig, racerbane-formet subwoofer,

to mellomtonedrivere og to diskanthøyttalere.

Den nydesignede høyttaleren leverer en dypere bass enn forgjengerne, har en intens klarhet, og 

er enda kraftigere enn før. Med 24 timers batteritid kan JBL Original Pro

Sound holde festen i gang fra soloppgang til solnedgang.  

 

https://news.jbl.com/images/412241


Med IP67-

sertifisering (vann- og støvsikker) kan den stå imot de fleste værforhold. Boombox 3 får også et 

stødig metallhåndtak med et iøynefallende, oransje silikongrep designet for god komfort og bær

eevne. Med JBL Boombox 3 kan du også holde enhetene dine ladet til enhver tid med

den innebygde powerbanken. Med PartyBoost-

funksjonen kan musikkelskere forbedre lytteropplevelsen enda mer ved å koble til andre JBL Pa

rtyBoost-kompatible høyttalere for en større og bedre lyd. 

 

JBL Boombox 3 spesifikasjoner:

JBL Original Pro Sound: Leverer episk lyd dagen lang, med en ekstrem bass. 

Lengre batteritid: Lytt hele dagen med et innebygget, oppladbart Li-ion batteri som støtter

opptil 24 timers spilletid. 

Trådløs Bluetooth-strømming V5.3: Koble opp til to smarttelefoner

eller nettbrett trådløst til høyttaleren og bytt på å nyte JBL Original Pro Sound. 

IP67 vann- og støvsikker: Ingen stress med søl, regn eller et fall i vannet. 

JBL PartyBoost: Par to JBL PartyBoost-kompatible høyttalere for stereolyd. 

Innebygd powerbank: Lad smartmobiler og nettbrett via USB selv mens du spiller

musikk. 

 Farger: Svart og kamo. 

Pris: 5500 kr. 

 

JBL Pulse 5 og BoomBox 3 kommer i JBLs nyeste miljøvennlige emballasje. 

JBL Pulse 5 og BoomBox 3 blir tilgjengelig på no.JBL.com og hos utvalgte forhandlere

sommeren 2022. 
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OM 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.

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:
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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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