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Ingen ger bättre peptalk på gymmet än din
absoluta favoritlåt
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OM JBL

JBL är skaparna bakom det fantastiska ljud som formar livets mest episka stunder. Från ikoniska händelser som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor, lyfter

- Nya JBL Endurance PEAK erbjuder helt trådlös frihet till träningspasset

Är musik nyckeln till bättre träningsmotivation? Det tycker JBL, en av de marknadsledande

tillverkarna av hörlurar -  och får i detta medhåll av många svenskar. Enligt en undersökning

som JBL gjorde förra året, svarade över hälften av tillfrågade svenskar att lusten att lyssna på

musik i vardagen är som allra störst just under träning.

Hela 49 procent svarade att musik under träningspasset ökar motivationen att prestera bättre.

För att hålla fokus föredrar dessutom 39 procent av svenskarna att använda hörlurar när de

tränar med andra personer omkring sig. Musik som motiverar gör träningen roligare, men än

roligare blir det med utrustning som presterar minst lika bra som du!

JBL har lång erfarenhet av att utveckla hörlurar speciellt framtagna för just träning, då tuffare

aktivitet kräver lite extra när det kommer till rörelsefrihet, passform och vattentålighet. För alla

träningsentusiaster har JBL utvecklat en serie sporthörlurar för alla typer av aktiviteter, JBL

ENDURANCE, med fokus på stadig och bekväm passform, som klarar av svett, inte trasslar med

sladdarna och samtidigt erbjuder ett medryckande ljud.

Vårens nyhet, JBL ENDURANCE PEAK, är helt trådlösa och ger total rörelsefrihet under

träningspasset. Hörlurarna är designade att sitta stadigt på plats oavsett hur du rör dig och är

helt vattentäta, vilket inte gör blött väder till en anledning att skippa utomhusträningen.

Hörlurarna har 28 timmars kombinerad speltid och kommer med ett smidigt laddningsfodral

att placera dem i när de inte används, så att de alltid är fulladdade när du behöver dem.

Ytterligare en smidig funktion är att de automatiskt slås på och av när du sätter in dem och tar

ut dem ur öronen. Med hjälp av touchkontroll kan du ta telefonsamtal, pausa och starta

musiken utan att behöva ta fram din smartphone.

Så för alla er som har träning på listan över nyårslöften, ta hjälp av ett par bra hörlurar för att

låta favoritlåtarna motivera dig att fortsätta kämpa hela året!

JBL ENDURANCE PEAK kostar 1500 SEK och finns tillgänglig i butik nu.

http://www.mynewsdesk.com/se/harman/pressreleases/jbl-lanserar-ny-serie-sporthoerlurar-och-avsloejar-svenskarnas-musikvanor-2489909


JBL lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud som låter dem få ut det mesta av varje ögonblick. Med
oöverträffad professionell behörighet och över 60 års erfarenhet av att leverera branschledande innovationer, är
JBL experter när det kommer till att utveckla överlägset ljud.
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