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JBL släpper nya Tuner 2 och Tuner XL –
kraftfulla och bärbara DAB/FM-radioset

Njut av hundratals radiostationer och musik via Bluetooth, vart som helst

Stockholm, 21 april 2020  – Möt JBL Tuner 2 och Tuner XL: två kompakta, bärbara

radioapparater med kristallklart ljud, Bluetooth och en speltid som räcker hela dagen. Vare sig

du lever ut dina kockdrömmar i köket eller fixar i trädgården kommer du kunna hålla koll på de

senaste nyheterna, och överlåta sångvalen till experterna. Fulla av användbara funktioner, och

med vattentäthet, kommer denna duo inte göra dig besviken.

 

⏲

https://news.jbl.com/


JBL Tuner 2 är en utvecklad version av originalet; med förbättrad batteritid på 12 timmar,

design och ljud. Lyssna på dina favoritstationer på radion, och när du känner för att lyssna på

dina egna bästa spellistor är det bara att parkoppla din telefon trådlöst via Bluetooth.

Överraskad av en regnstorm? Du behöver inte skynda dig in, IPX7-vattenskydd håller radion

hel.
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Den nya familjemedlemmen, JBL Tuner XL, är Tuner 2s mer kraftfulla syskon. Den tar samma

fantastiska funktioner till nästa nivå. Med Tuner XL får du 15 timmars speltid från bara en

laddning, kraftfullt JBL-ljud och Bluetooth.

 

Du kan räkna med att de mångsidiga Tuner-radioapparaterna har JBLs kraftfulla och

kristallklara signaturljud. Att hitta dina favoritstationer kan inte vara lättare tack vare 5

förinställningar och en lättläst skärm.

Tuner 2 (1 000 SEK) och Tuner XL (1 500 SEK) släpps i juni.
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För mer information kontakta:

 

 

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.

 

Om HARMAN

HARMAN International (harman.com), ett helägt dotterbolag till Samsung Electronics Co,

LTD., designar och utvecklar uppkopplade produkter och lösningar till biltillverkare,

konsumenter och företag världen över. Dessa inkluderar bland annat uppkopplade lösningar till

bilen samt ljud- och bildprodukter, automatiserade företagslösningar samt tjänster som stödjer

Internet of Things (IOT). Med ledande varumärken som AKG®, Harman Kardon®, JBL®,

Lexicon®, Mark Levinson ® och Revel® är HARMAN idag mycket populärt bland ljudälskare,

musiker och på arenor världen över. Över 50 miljoner bilar är idag utrustade med HARMAN:s

ljud- och infotainmentsystem. Företagets mjukvarulösningar används i miljarder mobila

enheter och system som är sammankopplade, integrerade och säkra över alla plattformar – från

arbetet och hemmet till bilen och mobilen. HARMAN har idag totalt runt 30 000 anställda i

USA, Europa och Asien. I mars 2017 blev HARMAN ett helägt dotterbolag till Samsung

Electronics Co.
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