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JBL® Flip 6: Djärvt ljud för varje äventyr
Den senaste bärbara JBL-högtalarna levererar kraftfullt ljud när
du är på språng

Amsterdam – 2 September, 2021 – Nya JBL Flip 6 består av innovationer inifrån ut, men

förblir trogen sina legendariska föregångare. Med den nya logotypdesignen, förstklassiga

material och det fräscha färgutbudet, erbjuder nya JBL Flip 6 även en helt ny ljuduppsättning.

JBL Flip 6 levererar ännu bättre JBL Pro Sound i den mest eleganta paketeringen hittills.
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Som den perfekta följeslagaren för kraftfullt ljud på språng, erbjuder JBL Flip 6 både bra

anslutning och hållbarhet. Använd PartyBoost och sammankoppla flera PartyBoost-kompatibla

högtalare för att skapa större effekt. IP67 tillåter användaren att känna sig bekväm med sin JBL

Flip 6 både ute- och inomhus, med vatten- och dammskydd. Med 12 timmars speltid håller JBL

Flip 6 lika länge som du gör.

En ny ljudkonfiguration erbjuder dubbla passiva radiatorer, kraftfull woofer och en separat

diskant. JBL Flip 6 kommer att leverera musik med alla fantastiska detaljer, som bas, mids och

highs.

”Vi är glada att kunna presentera den senaste JBL Flip 6. Tillsammans med en djärv ny

logotypdesign är JBL Flip 6 mer kraftfull än sina föregångare och kommer beväpnad med det

senaste inom banbrytande ljudteknik från JBL”, säger Dave Rogers, VD för HARMAN Lifestyle

Division.

”Tillsammans med de bästa funktionerna från tidigare JBL Flip 5, som PartyBoost och den

innovativa racetrack drivern, erbjuder JBL Flip 6 en separat diskant och dubbla passiva

radiatorer ett nytt djup och kraft till musiken”.

JBL Flip 6 kommer finnas tillgänglig på JBL:s hemsida från november 2021 till ett pris av 1400

SEK i färgerna Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black,

Steel White, Forest Green och Squad.

Funktioner:

Dubbla passiva radiatorer för djup bas

Kraftfull racetrack woofer

En separat diskant för bättre högfrekvensförlängning

PartyBoost-kompatibel

12 timmars speltid

Bluetooth 5.1

IP67 – vatten- och dammtät
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OM JBL

Varumärket JBL erbjuder fantastiskt ljud som formar livets mest episka ögonblick. Från ikoniska evenemang som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor,
förhöjer JBL:s produkter lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud och tillåter lyssnaren få ut det mesta av
varje ögonblick. Med 75 års oöverträffade yrkesmässiga referenser och branschledande innovation blandar
varumärket JBL en djärv framtidsvision med passion och talang från ingenjörer och designers runt om i världen.
JBL:s Signature Professional Sound är den ledande tekniken som driver stora popkulturevenemang, och
varumärket har samarbetet med världens främsta talanger inom musik, sport och esport.
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