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Högre ljud och bättre bas: JBL Boombox 2 är
här för att hålla igång hela dagen

Stockholm – 20 april, 2020 – JBL Boombox 2 är JBL’s senaste portabla högtalare. Med

JBL:s starkaste signaturljud någonsin och 24 timmars batteritid, kan nya JBL Boombox 2 följa

med hela dagen.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Med inbyggd powerbank kan användaren ladda sin telefon och hålla sig ansluten hela dagen.

JBL Boombox 2 är även JBL:s mest robusta högtalare, oavsett vart dagen tar dig, klarar denna

robusta och vattentäta design vilket äventyr du än tar dig an. Med JBL PartyBoost tillåter det

användaren att parkoppla flera JBL PartyBoost-kompatibla högtalare, och spela musiken ännu

högre.
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-  Ett element som vi ville förbättra på den nya boomboxen var greppet på handtaget. Vi

inspirerades av motorcykelhandtag som har ett grepp designat med prestanda för alla

väderförhållanden. Vi använder oss också av nya banbrytande material för att göra högtalaren

ännu mer stabil, även när den spelar riktigt hög musik, säger Dario Distefano, Principal

Industrial Designer på JBL.

Nya JBL Boombox 2 finns nu tillgänglig på JBL:s hemsida och hos utvalda återförsäljare för 5

000 SEK.

JBL Boombox 2
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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
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.

·      Lång speltid: Lyssna i 24 timmar med ett inbyggt och uppladdningsbart Li-ion-batteri.

·      JBL Original Pro Sound: Garanterar fantastiskt ljud hela dagen med en rejäl bas.

·      Trådlös Bluetooth-strömning: Anslut trådlöst till valfri smartphone eller surfplatta.

·      PartyBoost: Anslut till ett obegränsat antal JBL PartyBoost-kompatibla högtalare.

·      IPX7 vattenskydd: Ta med högtalaren vad som helst utan att oroa dig för vattenskador.

·      Inbyggd powerbank: Laddar smartphones och surfplattor via USB, även när musik

spelas.
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