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Gi bort musikkglede denne julen!
Er du på utkikk etter gave til en musikkelsker, gamer, eller en miljøbevisst oppdager? Da bør du

se hit, vi har nemlig noe for enhver livsstil og ethvert budsjett.

JBL Quantum 910 Wireless 

Ta spillopplevelsen til nye høyder denne julen. JBL Quantum 910 Wireless er den perfekte

gaven for den som ønsker å ta ytelsen til neste nivå.

 

Det er nemlig på tide å nå toppen. Med JBL Quantum 910 Wireless-hodetelefonene befinner du

deg i sentrum av handlingen, med JBL QuantumSPERE360, JBL QuantumSPATIAL 369 og

integrert sensorisk følgesystem. Innebygde sensorer sporer selv de minste hodebevegelsene,

helt nøyaktig – som skaper en altoppslukende lydopplevelse når du spiller. Få med deg hvert

eneste skritt og finn fiendene umiddelbart med lyd som vises i et 3D og 360 grader-rom: noe

som garantert gir deg et konkurransefortrinn.

JBL Quantum 910 Wireless er tilgjengelig til NOK 2300.

⏲

https://news.jbl.com/
https://news.jbl.com/images/439163


JBL Live PRO 2 

Om det gjelder musikk, podkast, eller en samtale på Zoom – JBL Live PRO 2-øreproppene

leverer topp ytelse med JBLs signaturlyd, hvor enn livet tar deg. Øreproppene har 11 mm

drivere i et stilig «pinne»-design med ovale kanaler, for å sikre bedre støyreduksjon og

forbedret lydkvalitet. Med adaptiv støydemping og smart omgivelsestilpasning kan du selv

bestemme hvor mye av omgivelsene du ønsker å ta inn. Enten det er for å holde deg

oppmerksom på det som skjer rundt deg uten å måtte fjerne øreproppene, eller ha samtaler

uten forstyrrelser.

 

Med opp til 40 timers avspillingstid og IPX 5-klassifisering vil JBL Live PRO 2 aldri svikte deg.

JBL Live PRO 2 er tilgjengelig til NOK 1600.
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JBL Reflect Aero 

Vær sjefen over din egen lydkvalitet denne jula. JBL Reflect Aero leverer lyd som passer deg

med den perfekte passformen for enhver livsstil – enten du er ute eller på treningssenteret.

 

Få mest mulig ut av treningsøkten med JBLs signaturlyd. JBL Reflect Aero er laget for å hjelpe

brukerne med å holde motivasjonen opp på treningssenteret, ute på stiene eller bare når du er

ute og går i byen. Med det justerbare «POWERFIN»-designet får man ørepropper som sitter

svært godt og behagelig, selv under de mest intense treningsøktene. En treningspartner du kan

stolte på, som er motstandsdyktig mot støv og vanntett, selv i saltvann.

 

Den adaptive støykanseleringen holder ute støyen slik at du kan lytte uten noen distraksjoner,

samtidig som teknologien sørger for at du hører det du må for å ha kontroll på omgivelsene

dine mens du trener. Du kan velge å bare bruke en eller begge øreproppene, og med 24 timers

batteritid under bruk får du mest mulig ut av dagen din.

JBL Reflect Aero er tilgjengelig til NOK 1600.
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JBL Go 3 Eco og JBL Clip 4 Eco 

To av de mest populære Bluetooth høyttalerne er nå miljøvennlige. To bærbare favoritter fra

JBL, kommer nå med endra bedre funksjoner og fantastisk lyd. JBL Clip 4 Eco og JBL Go 3 Eco

leverer flott lyd og alle de beste funksjonene. Hoveddelen av produktene er laget med 90 % PCR

plast, i tillegg til at det er 100 % resirkulert stoff på høyttaleren. De nye bærbare enhetene

kommer nå i JBLs mest bærekraftige emballasje hittil. Den perfekte bærbare gaven!

 

JBL Go 3 Eco i lommestørrelse er den minste bærbare høyttaleren i JBL-serien, men den gir

fortsatt fra seg kraftig lyd.

 

JBL Clip Eco har 10 timers spilletid og en stor bassytelse – i en kompakt og praktisk høyttaler.

Den integrerte karabinkroken kan ta for seg alt livet byr på, så hekt høyttaleren på ryggsekken

eller sykkelen og la Clip 4 Eco sette tonen for eventyrene dine.   

 

The JBL Go 3 Eco og JBL Clip 4 Eco er tilgjengelig i fargene Forest Green, Ocean

Blue og Cloud White til NOK 490 og NOK 590.
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 JBL PartyBox Encore 

Denne festhøyttaleren leverer imponerende 100W-lyd og har et innebygd lysshow som

synkroniseres med musikken. JBL PartyBox Encore kommer også med en digital trådløs

mikrofon som lar festdeltakerne synge på favorittlåtene hele natta.

 

Det at høyttaleren er bærbar, begrenser hverken krafta den leverer eller den endeløse moroa

den vil gi. JBL PartyBox Encore er laget med gode gummihåndtak, og kan lett transporteres til

hagefester, karaoke eller andre festlige sammenkomster. Med opptil 10 timers batteritid og et

IPX4-sertifisert, sprutsikkert design, kan musikkelskere feste natta lang inne eller ute, uten å

tenke på været.  

JBL PartyBox Encore er tilgjengelig til NOK 3490.
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JBL Pulse 5 

Kom i julestemning med JBL Pulse 5, som leverer en 360-graders lydopplevelse og et elektrisk

lysshow. 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. 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.

The JBL Pulse 5 er tilgjengelig til NOK 2500.
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JBL Bar 300 

Fyll rommet med favorittmenneskene dine, favorittfilmen din og Dolby Atmos-lyd, med alt-i-ett

JBL Bar 300. Denne kompakte lydplanken bruker MultiBeam-teknologi og virtuell Dolby

Atmos for å skape en virkelig oppslukende 3D-lydopplevelse.

 

 Blir du forvirret av kompliserte plott i spionfilmer? Ingen fare, med JBL Bar 300 vil du aldri gå

glipp av et ord i dialogene, selv når surround-effekten når toppen, med PureVoice-teknologi.

Sammen med JBLs unike algoritme for optimalisert stemmeklarhet kan du holde tritt med de

mest kompliserte og utspekulerte komplottene.   

 

JBL Bar 300 er ikke bare for film, men gir også tilgang til over 300 nettbasert

musikkstrømmetjenester gjennom AirPlay 2, Alexa MRM og innebygd Chromecast. Nyt ditt

foretrukne lydinnhold, radio og podkaster med høy kvalitet.

 

The JBL Bar 300 er tilgjengelig til NOK 4000.
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Harman Kardon Onyx Studio 8 

Nyt favorittspillelisten din med stil, med Harman Kardon Onyx Studio 8, som er elegant laget

med bærekraftige materialer og underbygget av den kompromissløse lydkvaliteten Harman

Kardon er kjent for. Nyt lyden som fyller hele rommet, uansett du hører på musikk, podkast,

eller deltar på konferansesamtaler.

 

Høyttaleren er elegant, men også bærekraftig. Den er nemlig laget av resirkulert plast.

Høyttalergitteret er vevd av resirkulert polyestergarn, og den FSC-sertifiserte papirbaserte

emballasjen er trykket med soyablekk. Nyt fantastisk lyd samtidig som du reduserer

klimaavtrykket med Harman Kardon Onyx Studio 8. 

Harman Kardon Onyx Studio 8 er tilgjengelig til NOK 3990.
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ABOUT JBL

JBL Tune Flex

JBL Tune Flex er laget for å inspirere lytterne gjennom hele dagen, med «JBL Pure Bass

Sound». De første øreproppene med JBLs «Sound Fit». Tune Flex gir deg personalisert lyd med

perfekt passform for enhver livsstil.

 

Ett par ørepropper, men to måter å høre på. Følg med på omgivelsene dine med det naturlige,

åpne designet, eller bruk dem med støydempings-plugger. Det er tre forskjellige størrelser

inkludert, så du kan holde støyen ute og få den perfekte lydopplevelsen. Bytt mellom det åpne

og støydempende designet, og personaliser lyden med «Sound Fit» via JBL Headphones-appen.

 

JBL Tune Flex har seks forskjellige moduser for støydemping, så enten du bruker dem på farta

eller hjemme, kan du velge den støydempingen som passer deg best.

 

JBL Tune Flex er tilgjengelig til NOK 1000.
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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.

JBL
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