
JBL Boombox 2 erbjuder massivt ljud hela
dagen
Med 24 timmars speltid och en inbyggd powerbank, levererar
JBL:s senaste bärbara högtalare JBL:s Original Pro Sound och
en rejäl bas

CES 2020, LAS VEGAS – JANUARY 6, 2020 – Skruva upp volymen, nu är den den

senaste högtalaren i JBL’s portfölj av portable högtalare här och den kommer inte göra någon

besviken. JBL Boombox 2 erbjuder Original Pro Sound med en rejäl bas, tydliga mids och

mjuka toppar.

https://news.jbl.com/


 

Trots att Boombox 2 är den tuffaste och mest hållbara högtalaren i JBL:s sortiment, har

Boombox 2 en djärv och modern design. Med sitt ioniska JBL-handtag och unika sidodetaljer,

sticker Boombox 2 ut på alla sätt. Med 24 timmars speltid och en inbyggd powerbank,

garanterar Boombox 2 ett episkt ljud hela dagen. Från stranden till trädgården kommer

Boombox 2 leverera musik hela dagen och natten. Med en hållbar och vattentät design kan

denna högtalaren nästan hantera allt som kastas på den.

 

”Tack vare episkt ljud och elegant design har våra bärbara högtalare alltid varit en favorit bland

konsumenter som är under ständig rörelse. Vi är glada att kunna presentera nästa generation

av vår största bärbara högtalare, med den största, högsta och djupaste basen hittills,” säger

Dave Rogers, President, Lifestyle Audio Division på HARMAN.

 

Om JBL Boombox 2 ljud inte är tillräckligt, anslut den till andra JBL PartyBoost-kompatibla

högtalare för att förstärka ljudet ytterligare. Med JBL:s senaste PartyBoost-funktioner är

potentialen för Boombox 2 obegränsad.

JBL BOOMBOX 2:

- Längsta uppspelningstiden: Lyssna hela dagen med ett inbyggt och uppladdningsbart Li-

ion batteri som erbjuder upp till 24 timmars speltid.

- JBL Original Pro Sound: Garanterar episkt ljud hela dagen med en rejäl bas. Trådlös

Bluetooth-strömning: Anslut alla enheter trådlöst.
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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

- PartyBoost: Anslut till ett obegränsat antal andra JBL PartyBoost-kompatibla högtalare för

att skapa ett ännu starkare ljud.

- IPX7: Ta med högtalaren till stranden eller poolen utan att oroa dig för vattenstänk och regn.

- Inbyggd powerbank: Ladda din smartphone eller surfplatta via USB, även när musiken

spelas.

JBL Boombox 2 kommer finnas tillgänglig hos utvalda återförsäljare och på JBL:s hemsida från

och med våren 2020.

Follow HARMAN online

Find more news at the HARMAN Newsroom

Like HARMAN on Facebook

Connect with Harman on LinkedIn

Check out our YouTube Channel

Follow HARMAN on Twitter @harman

Follow Twitter Hashtag #Harman

HARMAN på CES 2020
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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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