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Öka basen och känn varenda beat med den
bärbara högtalaren JBL Charge 5

Stockholm – 4 mars, 2021 – Det senaste tillskottet i den populära JBL Charge-serien, JBL

Charge 5, finns nu tillgänglig. Både vatten- och dammtät, ger högtalaren 20 timmar av det

välkända JBL Signature Pro Sound i ett kraftfullt och kompakt paket. Fulländad med den nya

designen och snygga färgkombinationer, är JBL Charge 5 här med besked.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Med JBL Charge 5 nya och förbättrade teknik, kommer användaren kunna njuta av stans bästa

ljud. Högtalaren erbjuder episkt JBL-ljud och djup bas i upp till 20 timmar. Med den inbyggda

powerbanken, vilken gjorde Charge-serien populär från första början, laddas telefonen och

andra enheter via USB, så användaren slipper riskera att stå utan batteri. Möjligheten finns

även att koppla samman flera bärbara JBL-högtalare med hjälp av PartyBoost-funktionen för

den ultimata partykänslan.  
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Med silikonskydd och en iögonfallande JBL-logotyp har den senaste generationen i JBL

Charge-serien en ny, modern tappning på JBL:s ikoniska design. Med längre hållbarhet, kan

användaren vara säker på att musiken inte tar slut, inte ens när vi är tillbaka på våra vildaste

äventyr igen.

JBL Charge 5 finns tillgänglig i svart, blå, grå, röd, teal och camo på JBL:s hemsida samt hos

utvalda återförsäljare för 2 000 SEK.
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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.
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