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JBL® Pulse 4: valot, ääni ja bileet

 

Kannettava kaiutin LED-valoilla ja JBL Signature Sound -äänellä
 

IFA 2019, BERLIINI – 5. SYYSKUUTA 2019 – 360 asteen JBL-ääni. Sykähdyttävä

valoshow. JBL Pulse 4 -kaiutin on täällä: biletä tai rentoudu luomalla haluamasi tunnelma. JBL

Pulse 4 tarjoaa vaikuttavan äänentoiston ja valoefektit olohuoneessa, rantabileissä ja missä

tahansa siltä väliltä.
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Kaiuttimen pelkistetyn tyylikkään pinnan alta löytyvät korkearesoluutioiset LED-valot, jotka

tarjoavat upean valoshow'n, joka tuo lempimusiikkiisi aivan uuden ulottuvuuden. JBL:n

klassinen Signature Sound -ääni tarjoaa terävät ylä-äänet ja syvän basson kaikista suunnista.

 

JBL Connect -sovellus mahdollistaa värien ja efektien valitsemisen tilanteen ja tunnelman

mukaan. Voit nostaa mukautettavuuden aivan uudelle tasolle puhelimesi kameraa käyttämällä:

voit ottaa kuvan mistä tahansa esineestä ja sovittaa valaistuksen sen väriin. Rentoudu

rauhoittavien pastellisävyjen ja niiden kanssa yhteensopivan tunnelmamusiikin avulla tai

rokkaa oranssien liekkien tahdissa – valinta on sinun.



Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään kaksi älypuhelinta tai tablettia, jolloin

musiikki voi jatkua taukoamatta. 12 tunnin akun kesto ja IPX7-vesitiivis kotelo takaavat, että

Pulse 4 pitää aina tunnelman katossa, satoi tai paistoi. JBL Connect -sovelluksen PartyBoost-

ominaisuus mahdollistaa langattoman yhteyden muodostamisen yli 100 JBL PartyBoost -

ominaisuutta tukevaan kaiuttimeen.

 

JBL Pulse 4 -kaiuttimen vaikuttava ääni ja sykähdyttävä valoshow hemmottelevat kaikkia

aisteja.
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"JBL Pulse -kaiuttimemme olivat jo suosittuja tyylikkään muotoilunsa ansiosta, mutta

halusimme parantaa niitä perinteisistä arvoistamme tinkimättä. JBL Pulse 4 -kaiuttimissa on

hyödynnetty viimeisintä teknologiaa, ja ne ovat täydellinen valinta asiakkaille, jotka haluavat

ilmaista itseään ja omaa yksilöllisyyttään. Koko kaiuttimen pinnan peittävä valoshow tuo

äänimaailmaan aivan uuden ulottuvuuden", HARMAN Lifestyle Audion pääjohtaja Dave

Rogers sanoo.

 

JBL Pulse 4 -kaiuttimen ominaisuudet

●      Langaton Bluetooth®-suoratoisto: muodosta langaton yhteys enintään kahteen

älypuhelimeen tai tablettiin ja nauti vaikuttavasta äänestä vuorotellen kavereidesi kanssa

●      Toistoaika: oletko valmis juhlimaan aamuun asti? Pulse 4 tarjoaa yhdellä latauksella jopa

12 tuntia toistoaikaa, ja se voidaan ladata USB-C-kaapelilla

●      IPX7-vesitiivis kotelo: ota kaiutin mukaasi rannalle tai uima-altaalle ilman, että sinun

tarvitsee huolehtia roiskeista tai kaiuttimen putoamisesta veteen

●      PartyBoost-ominaisuus: järjestä bileet yhdistämällä langattomasti yli 100 PartyBoost-

ominaisuutta tukevaa kaiutinta

●      Synkronointi: LED-valoshow'n synkronointi muiden lähettyvillä olevien Pulse 4 -

kaiuttimien kanssa ei voisi olla helpompaa – sinun tarvitsee vain ravistella kaiutinta toisen

kaiuttimen läheisyydessä, ja synkronointi tapahtuu automaattisesti

●      JBL Connect -sovelluksen kautta mukautettavissa oleva 360 asteen valoshow täydentää

musiikin luomaa tunnelmaa.
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JBL Pulse 4 on saatavilla xxx alkaen. 229 euron hintaisen kaiuttimen värivaihtoehdot ovat

valkoinen ja musta.
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Seuraa HARMANia verkossa

●      Katso viimeisimmät uutiset HARMANin uutishuoneesta

●      Tykkää HARMANista Facebookissa

●      Seuraa Harmania LinkedInissä

●      Tutustu YouTube-kanavaamme

●      Seuraa HARMANia Twitterissä aihetunnisteella @harman

●      Seuraa Twitterissä aihetunnistetta #Harman

 

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 unmatched professional credentials and over 70 years of

delivering industry leading innovation, JBL is the authority in engineering superior sound.
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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 50 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 March 2017, HARMAN became a

wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics.
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