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Spela musik i en oändlighet med den bärbara
Bluetooth-högtalaren JBL® Charge 5
Vatten- och dammtätt designpaket med 20 timmars speltid och
oöverträffad JBL Signature Pro Sound

Stockholm, Sverige – 7 januari, 2021 – JBL välkomnar det senaste tillskottet till sin

populära JBL Charge-serie, JBL Charge 5. Med en förhöjd vatten- och dammtät design och

förbättrat ljudutbud, tar nya JBL Charge 5 JBL:s sortiment av bärbara högtalare till en ny nivå,

vilket optimerar JBL:s Signature Pro Sound för musikälskare överallt.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Nya JBL Charge 5 har en racerbane-formad driver, separat diskanthögtalare och dubbla passiva

radiatorer för imponerande ljudklarhet och en djup bas, vilket ger lyssnaren JBL Signature Pro

Sound i en hållbar design. Med 20 timmars speltid och en inbyggd powerbank kan lyssnaren

enkelt ladda enheter via högtalarens laddningsport utan att störa musiken. Med JBL

PartyBoost kan användaren ansluta Charge 5 till anda kompatibla JBL-högtalare för att

förstärka upplevelsen.

“Oavsett om du lyssnar hemma eller utomhus, sätter JBL Charge 5 en ny
standard för högkvalitativt ljud. Vi är stolta över att presentera nästa generation
av vårt populära sortiment och är mycket glada över att kunna erbjuda
lyssnaren den oöverträffade kraften hos JBL Signature Pro Sound."
— Andy Tsui, SVP & GM, product development & engineering, general management at HARMAN

Den senaste tillskottet i JBL Charge-serien har silikonstötfångare och en iögonfallande JBL-

logotyp. Högtalaren blandar en robust och slitstark struktur med en elegant och djärv design

som sticker ut. Charge 5 finns kommer i flera färger, bland annat svart, blå, grå, röd, grönblå

och camo.

JBL Charge 5



·       IP67-klassad – vatten- och dammtät

·       JBL PartyBoost

·       Trådlös Bluetooth v5.1-strömning

·       Inbyggd 7500mAh Powerbank: Uppladningsbart Li-ion-batteri med 20 timmars speltid

och ger möjlighet att ladda enheter via USB-laddning

·       Racerbane-formad driver, separat diskant och dubbla passiva basradiatorer

·       Förpackad i en pappersbaserad miljöförpackning

JBL Charge 5 kommer vara tillgänglig på JBL.se och hos utvalda återförsäljare i mars 2021 för

2000 SEK.

https://www.jbl.se/
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För mer information, vänligen kontakta:

AWB, PR-byrå

harman@awb.se

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA

Marije Bakker, Sr. Manager PR and Brand Communication
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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.

marije.bakker@harman.com
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