
JBL Flip 6: selkeä soundi jokaiseen seikkailuun
JBL:n uusin kannettava kaiutin tuottaa tehokkaan äänen
kaikkialle mukaan

Helsinki – 02 Syyskuu, 2021 – Miten ikoninen tuote uudistetaan? JBL Flip 6 kaiuttimessa

on uudistuksia sekä sisä- että ulkopuolella, mutta se pysyy myös uskollisena edeltäjilleen.

 features innovation inside and out but remains true to its legendary predecessors. Uudistettu

logo, korkealuokkaiset materiaalit ja päivitetty värivalikoima, kaikki nämä täysin uudessa

versiossa. JBL Flip 6 tarjoaa vieläkin parempaa JBL Pro Sound ääntä, entistäkin

tyylikkäämmässä paketissa.

https://news.jbl.com/


Tehokasäänisenä ja täydellisenä mukana kulkevana kumppaninasi, JBL Flip 6 ylpeilee

yhdisteltävyydellään ja kestävyydellään. Yhdistä voimasi ystäviesi kanssa ja tee soundistasi

entistäkin isompi ja parempi PartyBoostia hyödyntämällä. Koe huolettomuus sekä sisällä että

ulkona IP67-luokituksen avulla. 12 tunnin soittoajalla varustettu JBL Flip 6 jaksaa yhtä pitkään

kuin sinäkin.  

Uusi audio-ratkaisu sisältää kaksoispassiivielementin, tehokkaan kilparatamuotoisen

bassoelementin ja erillisen diskanttielementin. JBL Flip 6 toistaa musiikin jokaisen tyrmäävän

yksityiskohdan bassosta keski- ja korkeisiin ääniin.  

“Olemme iloisia voidessamme esitellä uusimman kannettavan JBL Flip kaiuttimen, Flip 6.

Uudella näyttävällä logolla varustettu JBL Flip 6 on edeltäjiään tehokkaampi ja sen on ladattu

täyteen JBL:n uusinta ääniteknologiaa,” kertoo Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle

Division.

“Jo JBL Flip 5 kaiuttimesta tutuilla ominaisuuksilla, kuten PartyBoostilla ja innovatiivisella

kilparadan muotoisella bassoelementillä, varustettu Flip 6 sisältää erillisen diskanttielementin

sekä kaksoispassiivielementin, jotka antavat uutta syvyyttä ja voimaa musiikkiin.”

JBL Flip 6 tulee myyntiin JBL.com marraskuussa 2021, hintaan €139 EUR. Sinun tarvitsee vain

löytää oma suosikkisi uskomattomasta värivalikoimasta; Dusty Pink, Grey Stone, River Teal,

Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green tai Squad.

JBL Flip 6 ominaisuudet:

●      Kaksoispassiivielementti matalille äänille

●      Tehokas kilparatamuotoinen bassoelementti

●      Erillinen diskanttielementti korkeille taajuuksille

●      PartyBoost yhdistettävä

●      12 tunnin soittoaika

●      Bluetooth 5.1

●      IP67-luokitus

https://fi.jbl.com/
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JBL

JBL brändi on huippuluokkaisen äänen ruumiillistuma, joka on läsnä elämän

merkittävimmissä hetkissä. Ikonisista tapahtumista, kuten Woodstockista ja Madison Square

Gardenin konserteista aina Yankee Stadiumin peleihin ja viikonlopun roadtrippeihin, JBL:n

tuotteet ovat vieneet kuulijoiden elämyksen aivan uudelle tasolle palkitulla äänentoistolla, joka

tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. 75-vuotisella kokemuksella, ammattilaisten suosimana

ja alan johtavana tuotekehittäjänä JBL brändi yhdistää rohkean tulevaisuuden vision

insinöörien ja suunnittelijoiden intohimoon sekä lahjakkuuteen ympäri maailman. JBL:n

Signature Professional Sound ääni on alansa johtavaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan

merkittäviä populaarikulttuuritapahtumia. JBL tekee jatkuvaa yhteistyötä maailmanluokan

tähtien kanssa - sekä musiikin, urheilun että e-urheilun saralla.
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HARMAN International (harman.com), on Samsung Electronics Co, LTD.:n täydellisessä

omistuksessa oleva tytäryhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa tuotteita ja ratkaisuja

autonvalmistajille, kuluttajille ja yrityksille maailmanlaajuisesti. HARMAN tuottaa muun

muassa verkkoon kytkettävien autojen järjestelmiä, äänentoistolaitteita, yritysten

automaatioratkaisuja sekä teknisten laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon perustuvan

Esineiden Internetin järjestelmiä. AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®,

Mark Levinson® ja Revel® kaltaisten tuotemerkkien ansiosta HARMAN on niin äänentoiston

ammattilaisten, muusikkojen kuin tapahtumajärjestäjienkin suosiossa ympäri maailman. Yli 25

miljoonaa autoa on nykypäivänä varustettu HARMAN äänentoistojärjestelmällä ja verkkoon

kytkettävän auton järjestelmällä. HARMANin ohjelmistojärjestelmät tukevat miljardeja

mobiililaitteita ja verkkoyhteydessä toimivia järjestelmiä kaikilla mahdollisilla alustoilla töistä

koteihin ja autoista puhelimiin. HARMAN työllistää suunnilleen 30 000 ihmistä

maailmanlaajuisesti Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. HARMANista tuli Samsung

Electronicsin täysin omistama tytäryhtiö maaliskuussa 2017.
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