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JBL:s julfest för öronen

DECEMBER, 2019 - I år erbjuder JBL fantastiska musikaliska julklappar! Allt från trådlösa

hörlurar till bärbara högtalare i roliga färger, dessa julklappar kommer vara som musik för dina

öron.

 

 Lys upp i vintermörkret med nya JBL Pulse 4

Glöm ljus och glitter och skapa stämningen med JBL:s bluetooth-högtalare Pulse 4.

Högupplösta LED-lampor under JBL Pulse 4 släta yta skapar fantastiska ljusshower som

kommer blända lyssnarna. Med JBL Pulse 4 kan användaren skapa stämning, oavsett om det är

fest eller en lugn kväll hemma.
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JBL Pulse 4 finns nu tillgänglig på jbl.se för 2 300 SEK.

 

Få beatet att fortsätta med JBL Flip 5 och PartyBoost

Jul- och nyårsfesterna kommer att bli ännu roligare med den nya bluetooth-högtalaren JBL

Flip 5. JBL Flip 5 erbjuder kristallklart ljud, förpackat i ett robust vattentätt fodral. Med nya

PartyBoost-tekniken kan användaren ansluta över 100 PartyBoost-aktiverade högtalare för att

skapa det perfekta dansgolvet. Med 12 timmars batteritid kommer Flip 5 att hålla festen igång

långt in på det nya året.

 

JBL Flip 5 finns nu tillgänglig på jbl.se för 1 300 SEK i flera färgval.

Uppgradera semesterresorna med JBL Live-hörlurar



JBL LIVE 300TWS är vackert utformade trådlösa hörlurar som håller användaren ansluten när

som helst och var som helst. Med hjälp av Ambient Aware-funktionen kan användaren höra vad

som händer runt omkring, för att minimera risken att missa när de ropar upp flyget eller tåget i

högtalarna. TalkThru-läget låter användaren stänga av musiken och prata med sina vänner,

utan att behöva ta av sig hörlurarna. När behovet finns att utesluta omgivningen och fokusera

på musiken tillåter de brusreducerande hörlurarna JBL LIVE 650BTNC användaren att

fokusera. Både JBL LIVE 300TWS och JBL LIVE 650BTNC stöds av Google Assistant och

Amazon Alexa.

 

JBL LIVE 650BTNC finns nu tillgängliga på jbl.se för ett pris av 1 990 SEK i färgerna svart,

blått och vitt. JBL LIVE 300TWS kommer att finnas tillgängliga från december på jbl.se för ett

pris av 1 500 SEK i färgerna svart, blått och vitt.

Ta jul- och nyårfesterna till nästa nivå med JBL Partybox 100

Imponera på dina vänner med kraftfullt JBL-ljud och en dynamisk ljusshow! Med JBL Partybox

100 kommer användaren att arrangera årets fest. Partybox 100 är en bärbar bluetooth-

högtalare, med ett laddningsbart batteri.

 

JBL Partybox 100 finns nu tillgänglig på jbl.se för 2 999 SEK.
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Fyll julstrumpan med JBL JR POP barnhögtalare eller JBL JR-hörlurar

Denna jul kommer verkligen bra saker i små paket! De bärbara högtalarna JBL JR POP kan

sättas på ryggsäcken och personifieras med roliga klistermärken. JBL JR-hörlurarna har ett

säkert <85db-ljud och en bekväm passform, och tillåter mamma och pappa förbereda julen i

lugn och ro medan barnet lyssnar på sina favoritlåtar.

 

JBL JR POP och JBL JR-hörlurarna finns båda tillgängliga på jbl.se för 350 SEK respektive 250

SEK.



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.

För mer information, vänligen kontakta:

AWB

harman@awb.se

 

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA

Marije Bakker, Dr. Manager PR and Brand Communication

Marije.bakker@harman.com
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