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Entistä äänekkäämpi ja vielä isommalla
bassolla: JBL Boombox 2:lla jaksat 24 tunnin
ajan
JBL:n uusi paranneltu kannettava kaiutin on täällä

Helsinki - HUHTIKUU, 2020 – Lisää ääntä. Anna JBL:n tuoreimman Bluetooth kaiuttimen

kohottaa suosikkisoittolistasi aivan uudelle tasolle.  JBL:n uudessa Boombox 2:ssa on JBL:n

eeppinen soundi uskomattoman tehokkaan kannettavan kaiuttimen muodossa

 

⏲
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Soitto jatkuu niin kauan kuin sinä haluat. Boombox 2:n kanssa voit nauttia JBL:n äänekkäästä

Signature Soundista 24 tunnin ajan. Sisäänrakennetun varavirtalähteen avulla varmistat, että

puhelimesi pysyy ladattuna koko ajan. Halusitpa sitten jatkaa boomboxien perinnettä vanhan

koulukunnan hip-hopilla tai tykittää uusimmat EDM hitit, Boombox 2 tarjoaa uskomattoman

ääniraidan aina aamusta pitkälle yöhön.

Haluatko lisätä energiaa aamun treeneihin tai tarjota sykettä grilli-iltaan? Ihan miten vaan,

Boombox 2 on JBL:n vankkatekoisin kaiutin. Sinun ei tarvitse huolestua sääolosuhteista -

kestävä ja vedenpitävä muotoilu suojaa haastavimmillakin keleillä.
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Musiikkilaitteesi, päivitettynä: Boombox 2:ssa on keskitytty yksityiskohtiin. Dario Distefano,

JBL:n johtava suunnittelija kertoo: “Halusimme erityisesti parantaa kädensijan tarttumapintaa.

Inspiroiduimme moottoripyörien ohjaustangoista, jotka ovat suunniteltu toimimaan

kaikenlaisissa olosuhteissa. Käytimme myös mullistavia materiaaleja, jotka pitävät kaiuttimen

vakaana, vaikka musiikki soi todella lujalla.”

Isompi. Äänekkäämpi. JBL Boombox 2 nyt  fi.jbl.com  499 EUR.

 

JBL Boombox 2 ominaisuudet:
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Pisin soittoaika: 24 tunnin kesto sisäänrakennetulla ladattavalla Li-ion akulla 

JBL Original Pro Sound: Takaa mahtavan äänen ja valtaisan basson, koko päiväksi 

Wireless Bluetooth Streaming: Langaton yhteys kaikkiin puhelimiin ja tabletteihin 

PartyBoost: Yhdistä useita JBL PartyBoost -yhteensopivia kaiuttimia

IPX7 Waterproof: Voit viedä kaiuttimen mihin vain ilman pelkoa vesivahingoista

Sisäänrakennettu varavirtalähde: Lataa puhelimet tai tabletit jopa soidessaan
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JBL luo huippuluokkaista ääntä, joka on läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä.

Woodstockista ja Madison Square Gardenin konserteista peleihin Yankee Stadiumilla ja

viikonlopun roadtrippeihin, JBL nostaa kuuntelijoiden kokemukset uudelle tasolle palkitulla

äänentoistolla, joka tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. Ammattilaisten suurella

suosituksella ja yli 70 vuoden johtavalla innovoinnilla JBL on auktoriteetti ammattimaisen

äänentoiston tuottamisessa.
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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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