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JBL® Pulse 4: Ljus, ljud & party
IFA 2019, BERLIN - 5 SEPTEMBER, 2019 - 360 ° JBL-ljud. Pulserande ljusspel. JBLs

Pulse 4 är här; party eller avkoppling, du skapar stämningen själv. Från vardagsrummet till

beach party (och allt däremellan), nya JBL Pulse 4 ger dig ett fantastiskt ljud med en passande

visuell show.

 

Högupplösta LED-lampor under den eleganta ytan, producerar fantastiska ljusspel som ger

dina favoritlåtar en helt ny dimension. Med JBLs klassiska Signature Sound, hör du en klar

diskant och en djup bas från alla vinklar.

 

JBL Connect-appen låter dig välja färger och effekter som passar alla humör. Använd

telefonens kamera för att ta specialanpassningen till nästa nivå, du kan skanna och färgmatcha

alla föremål som du gillar. Koppla av till lugnande pasteller och klassisk chill out-musik, eller

dansa loss till flammande orange lågor – valet är ditt.

 

Upp till två smarta telefoner eller surfplattor kan anslutas samtidigt för att hålla musiken igång

bland vänner, medan 12 timmars batteritid och IPX7-vattenbeständighet säkerställer att Pulse

4 klarar alla slags fester, oavsett väder. Använd PartyBoost-funktionen i JBL Connect-appen för

verkligen skruva upp stämningen och anslut trådlöst till mer än 100 JBL PartyBoost-aktiverade

högtalare.

 

Med sitt kraftfulla ljud och iögonfallande ljusspel som täcker hela högtalaren, är JBL Pulse 4

verkligen en fest för sinnena.

 

⏲

http://news.jbl.com/


”JBL Pulse-högtalarna är älskade över hela världen, tack vare sin iögonfallande design, men vi

ville göra dem bättre samtidigt som vi höll oss till våra värderingar. JBL Pulse 4 är unik och har

den senaste tekniken som ger våra kunder den perfekta möjligheten att uttrycka sig själva och

sin individualitet. Vi har lanserat ett högtalarljusspel som verkligen tar ljudet till nästa nivå och

får det att sticka ut”, sade Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Audio.

JBL Pulse 4 har följande funktioner



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

●      Trådlös Bluetooth®-strömning: Anslut upp till två smarta telefoner eller surfplattor till

högtalaren och turas om att njuta av det kraftfulla ljudet.

●      Uppspelningstid: Redo att dansa loss? Pulse 4 ger upp till 12 timmars partytid med en

enda laddning, med USB-C-laddning

●      IPX7-vattentäthet: Ta med högtalaren till stranden eller poolen utan att behöva oroa dig

för stänk eller att tappa den i vattnet

●      PartyBoost: Ta festen till en högre nivå genom att trådlöst ansluta mer än 100 JBL

PartyBoost-aktiverade högtalare

●      Shake it up: Det kunde inte vara enklare att koppla ihop LED-ljusspelet med andra Pulse4

- håll bara högtalaren i närheten och skaka för att synkronisera

●      360 ° ljusspel som kan skräddarsys efter stämningen med JBL Connect-appen för att

animera låtarna visuellt

 

JBL Pulse 4 kommer att finnas i vitt eller svart för 2 300 SEK från oktober.
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Följ HARMAN online

●      Hitta fler nyheter i HARMAN Newsroom

●      Gilla HARMAN på Facebook

●      Anslut till Harman på LinkedIn

●      Kolla in vår YouTube-kanal

●      Följ HARMAN på Twitter @harman

●      Följ Twitter-hashtaggen #Harman

http://www.harman.com/EN-US/Newscenter/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/pages/Harman/261893155923
https://www.linkedin.com/company-beta/6419/
http://www.youtube.com/user/harmanintl
https://twitter.com/#!/harman


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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