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Det bästa ljudet möter cool design: JBL
presenterar de nya högtalarna Xtreme 3, Go 3
och Clip 4
JBL:s nya och förbättrade portabla högtalare levererar JBL:s
legendariska signaturljud i helt ny och levande design

Stockholm, Sverige – 2 september, 2020 – JBL fortsätter leda vägen för legendariskt

ljud. Marknadsledaren under fem år i rad är stolt att presentera tre nya portabla högtalare;

JBL Xtreme 3, JBL Go 3 och JBL Clip 4, med en uppgraderad djärv logotyp och nya snygga

färger att matcha det kraftfulla ljudet. Dessa högtalare höjer ribban för både ljud och stil.

 

⏲
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”Vi är stolta att presentera våra senaste portabla högtalare med en ny
utstående logotyp. Det är det episka JBL-ljudet som vi alla känner till, nu i ett
ännu mer fantastiskt paket som passar JBL:s fans. Alla tre högtalarna är nu
damm- och vattentåliga och har både Bluetooth och USB-C-uttag, så våra
kunder får de senaste funktionerna som matchar den nya stilen.”
—  Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

 

JBL Xtreme 3: kraftfullt ljud hela natten

Den nya generationen av JBL Xtreme Bluetoothhögtalare har ett ännu mer uppslukande

stereoljud. Med fyra uppdaterade drivers och två JBL Bass Radiators, leverera JBL Xtreme 3

garanterat på festen. Det kraftfulla ljudet kommer med en iögonfallande logotyp och en

uppdaterad bärrem. Med damm- och vattentäthet kommer Xtreme 3 göra succé vart du än går. 

 

Med 15 timmars batteritid håller Xtreme 3 igång festen hela dagen och långt inpå natten. Den

inbyggda powerbanken laddar din enhet så du aldrig behöver pausa festen. När festen drar

igång kan du enkelt parkoppla två telefoner eller surfplattor till högtalaren och turas om att

njuta av det kraftfulla JBL Pro Sound. Med PartyBoost-funktionen kan två JBL PartyBoost-

kompatibla högtalare kopplas samman för stereoljud. Riktiga partyproffs kan parkoppla upp till

hundratals JBL PartyBoost-kompatibla högtalare för att riktigt höja taket!



 Produktens funktioner:

·       15 timmars batteritid

·       IP67 damm- och vattentäthet

·       Bluetooth v5.1

·       USB-C powerbank

·       Fyra drivers och två JBL Bass Radiators

·       USB-C koppling

·       Tillgänglig i svart, blå och squad

JBL Go 3: utmärkande stil och bärbart ljud
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Låt dig inte luras av JBL:s minsta högtalare, JBL Go 3 i fickformat är höstens måste i

accessoarväg. Det nya djärva utseendet och de uttrycksfulla detaljerna är inspirerade av

streetwear-mode. JBL Go 3 är helt uppgraderad med slående färgkombinationer och en

integrerad ögla.

 

Denna lilla högtalare har fem timmars speltid, ett förvånansvärt rikt JBL Pro Sound och

slående bas. Spela trådlöst från en telefon, surfplatta eller annan Bluetooth-kompatibel enhet –

JBL Go 3 innebär bra ljud utan krångel. Damm- och vattentäta JBL Go 3 ger dig alltid en rolig

stund – vare sig du är på stranden eller i parken.
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Produktens funktioner:

·       5 timmars batteritid

·       IP67 damm- och vattentäthet

·       Bluetooth v5.1

·       USB-C koppling

·       Integrerad ögla

·       Tillgänglig i svart, blå, blå och rosa, röd, squad, rosa, grön samt vit

 

JBL Clip 4: den iögonfallande accessoaren

Den kompakta JBL Clip-högtalaren är tillbaka med ett nytt fräscht utseende. JBL Clip 4 har en

imponerande speltid på 10 timmar och stor bas. Vare sig det är regn eller stekande solsken

kommer den damm- och vattentäta JBL Clip 4 leverera den perfekta bakgrundsmusiken för

episka äventyr. Den integrerade karbinhaken gör högtalaren till en favorit för de på resande fot

och har nu fått en uppgraderad mer elegant design. Det nya utseendet kommer i flera trendiga

färger som passar vilken fashionista som helst.
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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.

Produktfunktioner:

·       10 timmars batteritid

·       IP67 damm- och vattentäthet

·       Bluetooth v5.1

·       USB-C koppling

·       Uppdaterad karbinhake

·       Tillgänglig i svart, blå, blå och rosa, röd, squad, rosa, grön samt vit

JBL Xtreme 3 kommer finnas tillgänglig på JBL:s hemsida från oktober för 3 300 SEK. 

JBL Go 3 kommer finnas tillgänglig på JBL:s hemsida från oktober för 500 SEK.

JBL Clip 4 kommer finns tillgänglig på JBL:s hemsida från november för 700 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Lundberg, presskontakt AWB

per@awb.se

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA

Marije Bakker, Sr. Manager PR and Brand Communication

marije.bakker@harman.com
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