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Nya JBL® Pulse 5 och BoomBox 3 erbjuder
förbättrat ljud och design
Lys upp lyssningsupplevelsen och höj musiken med JBL:s
senaste tillskott
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CES 2022, LAS VEGAS – 4 januari, 2022 – JBL introducerar två nya produkter till sin

produktkategori av portabla högtalare, med både ny design och JBL Original Pro Sound,

betydande förbättringar jämfört med tidigare modeller. JBL Pulse 5 kombinerar uppslukande

360-ljud och LED-ljusshow för att addera en ny dynamisk dimension till alla miljöer. Medan

JBL BoomBox 2 erbjuder ny 3-vägs akustisk högtalardesign och 24 timmars speltid för att ge

energi till varje fest, från soluppgång till solnedgång.
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JBL Pulse 5 levererar ett äkta uppslukande 360-ljud och en elektrifierande ljusshow på en

uppgraderad slank yta. De levande ljusen är i perfekt synkronisering med musiken, vilket

adderar en ny och fascinerande dimension till varje lyssningsupplevelse.

Det senaste tillskottet i den populära JBL Pulse-serien erbjuder 12 timmars speltid på en enda

laddning, medan IP67-klassificering säkerställer att högtalaren kan hantera nästa alla miljöer,

inklusive strand- och poolhäng, och dess robusta bärsele gör den mer bärbar än någonsin. Med

JBL PartyBoost-funktionen kan musikälskare trådlöst ansluta till en oändlig mängd andra JBL

PartyBoost-kompatibla högtalare. Koppla ihop med andra JBL Pulse-högtalare för att skapa en

stor ljusshow som lyser upp. Välj färger och effekter med JBL Portable-appen, oavsett om

musiken är på eller av.

Funktioner JBL Pulse 5:

JBL Original Pro Sound: Njut av rent, djärvt JBL Original Pro Sound i alla riktningar
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Livlig 360 LED-ljusshow: Visualisera musik med en mängd olika ljusshower och

anpassningar

JBL Portable-app: Styr enkelt ljusshowen med hjälp av appen

Trådlös Bluetooth®-strömning V5.3: Anslut upp till två smartphones eller surfplattor

trådlöst till högtalaren och turas om av att njuta av JBL Original Pro Sound

12 timmars speltid: Fest hela dagen eller natten. Lyssna på Pulse 5 i upp till 12 timmar på

en enda laddning

IP67-klassificering: Vatten- och dammtät. Du behöver inte oroa dig för spill, regn eller ens

en snabb vända i vattnet.

JBL PartyBoost: Parkoppla två JBL PartyBoost-kompatibla högtalare för stereoljud eller

länka samman flera JBL PartyBoost-kompatibla högtalare för att förhöja festen.

Pris: 2 500 SEK

JBL BoomBox 2 erbjuder ett massivt ljud för alla miljöer med sitt nya 3-vägs-högtalarsystem,

vilket består av en kraftfull racerbaneformad subwoofer, två mellanregisterelement och två

diskanthögtalare. Den nydesignade bärbara högtalaren ger den djupare bas än sina

föregångare, en intensiv klarhet och ännu kraftfullare ljud än tidigare. Med 24 timmars speltid

kan JBL Original Pro Sound fylla festen för soluppgång till solnedgång.
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Med IP67-klassificering, med vatten- och dammtäta egenskaper, klarar den de flesta

väderförhållanden. Med ett robust metallhandtag med ett iögonfallande orange silikongrepp

designat med komfort i åtanke, ger högtalaren en känsla av episk fest med bekvämligheten att

kunna ta med den var som. JBL BoomBox 3 håller enheter laddande hela tiden med sin

inbyggda powerbank, och med PartyBoost-funktionen kan musikälskare förbättra sin

upplevelse ytterligare genom att ansluta andra JBL PartyBoost-kompatibla högtalare för ett

ännu större och djärvare ljud.

 

Funktioner JBL Boombox 3

JBL Original Pro Sound: Ger episkt ljud hela dagen med monstruös bas.

Längsta speltiden: Lyssna hela dagen med ett inbyggt, uppladdningsbart Li-ion-batteri

som stöder upp till 24 timmars speltid.

Trådlös Bluetooth®-strömning V5.3: Anslut upp till två smartphones eller surfplattor

trådlöst till högtalaren och turas om av att njuta av JBL Original Pro Sound

JBL PartyBoost: Parkoppla två JBL PartyBoost-kompatibla högtalare för stereoljud eller

länka samman flera JBL PartyBoost-kompatibla högtalare för att förhöja festen.

IP67-klassificering: Vatten- och dammtät. Du behöver inte oroa dig för spill, regn eller ens

en snabb vända i vattnet.

Inbyggd powerbank: Laddar smartphones och surplattor via USB även när musiken är i

gång.

Finns i färgerna svart och squad

Pris: 5 500 SEK

 

JBL Pulse 5 och JBL Boombox 3 kommer i JBL:s senaste miljövänliga förpackning.

JBL Pulse 5 och JBL BoomBox 3 kommer att finnas tillgängliga på JBL:s hemsida och

utvalda återförsäljare från och med sommaren 2022.
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ABOUT JBL

JBL creates the amazing sound that shapes life’s most epic moments. From iconic events like

Woodstock and concerts at Madison Square Garden, to games at Yankee Stadium and weekend

road trips, JBL elevates listeners’ experiences with award-winning audio that lets them make

the most of every moment. With 75 years of unmatched professional credentials and industry

leading innovation, JBL has expertly blended a bold vision of the future with the passion and

talent of engineers and designers around the globe. JBL’s Signature Professional Sound is the

leading technology that powers major pop culture events, and the brand has partnered with the

world’s top talent across music, sports and esports.

 

ABOUT HARMAN
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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.

HARMAN International (harman.com), a wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics Co,

LTD., designs and engineers connected products and solutions for automakers, consumers, and

enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise

automation solutions; and services supporting the Internet of Things.  With leading brands

including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and

Revel®, HARMAN is admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where

they perform around the world. More than 25 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services power

billions of mobile devices and systems that are connected, integrated and secure across all

platforms, from work and home to car and mobile. HARMAN has a workforce of approximately

30,000 people across the Americas, Europe, and Asia. In 2017, HARMAN became a wholly-

owned subsidiary of Samsung Electronics.

 

For more information:

HARMAN EMEA Consumer Lifestyle                                                            

Marije Bakker, Director of Communications & PR  
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