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Sätt igång festen med JBL
JBL Charge 4:  Nästa generations Bluetooth-högtalare med USB-uppladdning för smarta

enheter 

JBL PartyBox: Rigga scenen med nya PartyBox 200 och PartyBox 300

JBL JRPOP: Bluetooth-högtalare i fickstorlek för den lilla popstjärnan 

IFA 2018, BERLIN – 30 augusti 2018 – Från lekrummet till poolkanten och överallt

däremellan, de nya partyhögtalarna från JBL förvandlar vilket rum som helst till ett fartfyllt

dansgolv.

JBL Charge 4

Gör dig redo för högtalaren som levererar den ultimata musikupplevelsen. JBL Charge 4, den

nya generationen av JBL Charge, är här. Den är helt vattentät, har 20 timmars speltid och du

kan till och med ladda din mobil med den. JBL Charge 4 finns i 10 olika färger: Desert Sand,

Mustard Yellow, Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black,

Steel White, and Forest Green. Tillgänglighet från oktober till ett rekommenderat pris på 1 800

SEK.

Orkar lika länge som du: upp till 20 timmars speltid och uppladdning av mobiler via USB,

allt via det inbyggd, uppladdningsbart Li-ion-batterit

Trådlös: du kan ansluta två enheter samtidigt via Bluetooth

IPX7-klassad: vattentät för strandresan eller varför inte lyssna i duschen?

JBL Connect+: ta festen till nya nivåer genom att trådlöst koppla samman mer än hundra

JBL Connect+-kompatibla högtalare

JBL PartyBox 200 och 300
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Genom att kombinera kraftfullt ljud med levande ljuseffekter skapar PartyBox 200 och 300 en

oförglömlig fest. Koppla in din mikrofon eller gitarr och ta dig an scenen. Du kan också streama

dina spellistor genom Bluetooth eller ett USB-minne. För ett ännu större ljud kan du trådlöst

koppla samman två PartyBox högtalare genom funktionen True Wireless Stereo (TWS) eller

med hjälp av en RCA-kabel. PartyBox 200 har ett rekommenderat pris på 3 800 SEK och

PartyBox 300 4 500 SEK (inkl. batteri). Högtalarna kommer att finnas tillgängliga från oktober.

 

JBLs signatur ljud – Hemma eller på fest, upplev den medryckande ljudupplevelsen som

bara JBL har

Ljusshow – Det finns en ljusinställning för alla tillfällen: Meter, Pulse and Party mode

Portabel med uppladdningsbart batteri – Koppla in till en 12V DC-strömkälla eller

använd det inbyggda 10,000 mAh batteriet för 18 timmars speltid (bara för PartyBox 300)

Ingångar för mikrofon eller gitarr – Koppla in din mikrofon eller gitarr och ta över

scenen

Trådlös Bluetooth-streaming – Strömma högkvalitetsljud trådlöst från din smarta mobil

eller surfplatta.

USB playback – Förbered din fest genom att spela din favorit-spellista från ett USB-minne.

TWS och RCA – Koppla trådlöst samman kompatibla högtalare via TWS (True Wireless

Stereo som med hjälp av Bluetooth kopplar samman upp till 2 partyhögtalare) eller med sladd

från en RCA utgång till en annan.

JBL JRPOP

JBL JRPOP gör en färgglad debut till JBL JR-serien och är JBLs första ultraportabla,

barnvänliga Bluetooth-högtalare. Ljuseffekterna och den ändringsbara designen är särskilt

utformat för att fånga ett barns uppmärksamhet samtidigt som musik spelas. Med sin

”barnvänliga” hållbarhet blir JBL JRPOP ett populärt tillskott till alla musik-älskande familjer. 

Designad för små händer: barnvänlig och tålig design med robusta material och

textilrem.

Vattentät (IPX7-klassad): kan tas med på alla äventyr och torkas enkelt av

Inbyggt uppladdningsbart batteri: underhåller barnen i upp till 5 timmar på en laddning

Trådlös: du kan ansluta två enheter samtidigt via Bluetooth

Gör den till din egen: med klistermärkena kan ditt barn designa den fritt

Ljuseffekter: när musiken spelas lyser den upp



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
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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