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Kuumin ääni kohtaa viileimmän muotoilun: JBL
esittelee uudet Xtreme 3, Go 3 ja Clip 4
kaiuttimet
JBL:n entistä paremmat kannettavat kaiuttimet paahtavat
legendaarista JBL Signature Sound ääntä uusissa energisissä
kuoseissa

Helsinki – SYYSKUU 2, 2020 – JBL:n legendaarinen ääni jatkaa suunnannäyttäjänä. Jo

viisi vuotta markkinajohtajana toiminut JBL puhkuaa intoa esitellessään kolme uutta

kannettavaa kaiutinta: JBL Xtreme 3, JBL Go 3 and JBL Clip 4.  Päivitetty, rohkea logo

muotoilu ja kuumat värit yhdistyvät tehokkaaseen ääneen. Nämä kaiuttimet nostavat panoksia

sekä äänellään että tyylillään.
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“Olemme ylpeitä voidessamme esitellä viimeisimmät kannettavat
kaiuttimemme, uudella erottuvalla logo muotoilullaan. Meille kaikille tuttu
eeppinen JBL ääni on nyt upeasti paketoitu JBL fanien katutyyliin sopivaksi.
Kaikki kolme kaiutinta ovat nyt vesi- ja pölysuojattuja, ja ne sisältävät Bluetooth
5.1 ja USB-C liitännät, joten asiakkaamme voivat vaivatta yhdistää
ajankohtaisimmat ominaisuudet uuteen ilmeeseen.”
—  Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

 

JBL Xtreme 3: vapauta tehokas ääni vaikka koko yöksi

Uuden sukupolven JBL Xtreme Bluetooth kaiutin mahdollistaa vieläkin isomman upottavan

stereoäänen. Neljällä parannetulla diskanttielementillä ja kahdella sykkivällä JBL Bass

bassoelementillä varusteltu Xtreme 3 takaa, että bileet rokkaavat loppuun asti. Tehokas ääni

tulee silmiinpistävään logo muotoiluun ja kätevään kantonauhaan yhdistettynä.

Vedenkestävänä ja pölysuojattuna JBL Xtreme 3 nostaa aaltoja minne vain menetkin.

 

JBL Xtreme 3 kaiuttimen uskomaton 15 tunnin akunkesto ylläpitää hyvää fiilistä koko päivän ja

yön. Sisäänrakennettu varavirtalähde lataa laitteesi, joten juhlien ei tarvitse loppua kesken

missään vaiheessa. Kun porukalla menee lujaa, voit vaivattomasti yhdistää kaksi älypuhelinta

tai tablettia kaiuttimeen ja nauttia massiivisesta JBL Pro äänestä. PartyBoost ominaisuudella

voit ydistää kaksi JBL PartyBoost-linkitettävää kaiutinta stereoääneksi. Todelliset bilehirmut

voivat yhdistää vaikka satoja JBL PartyBoost-linkitettäviä kaiuttimia todella tyrmääväksi

kokonaisuudeksi!



 

Ominaisuudet

●      15 tunnin akunkesto

●      IP67 luokitus

●      Bluetooth v5.1

●      USB-C virta-adapteri

●      Neljä diskanttielementtiä ja kaksi JBL Bass bassoelementtiä

●      USB-C liitäntä

●      Saatavana Blue, Black ja Squad väreissä
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JBL Go 3: uskomaton tyyli ja ääni mukaan mihin vain

Älä anna JBL:n pienimmän kaiuttimen koon hämätä: taskukokoinen JBL Go 3 on syksyn

‘must-have’- varuste. Uusi särmikäs ulkonäkö ja vaikuttavat yksityiskohdat ovat saaneet

inspiraationsa katumuodista. Täysin päivitetty JBL Go 3 retostelee silmiinpistävillä väreillä ja

integroidulla kantosilmukalla, joka tekee siitä todella helposti mukana kulkevan.

 

Tämä pikkukaiutin soi viisi tuntia yhdellä latauksella, tuottaen monipuolista JBL Pro Sound

ääntä ja iskevää bassosoundia. Langaton striimaus älypuhelimesta, tabletilta tai miltä vain

Bluetooth-laitteelta  –  JBL Go 3 tarkoittaa hyvää ääntä, ilman turhaa sählinkiä. Olitpa sitten

rannalla tai puistossa, IP67 vedenkesto ja pölysuojaus pitävät huolen, että Go 3 ei jätä sinua

pulaan hauskanpidon tiimellyksessä.
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Ominaisuudet:

●      5 tunnin akunkesto

●      IP67 luokitus

●      Bluetooth v5.1

●      USB-C liitäntä

●      Integroitu kantosilmukka

●      Saatavana Black, Blue, Blue & Pink, Red, Squad, Pink, Green ja White väreissä

 

JBL Clip 4: sesongin tärkein asuste

Kompakti JBL Clip kaiutin on tullut takaisin uudella ilmeellä.  JBL Clip 4 mahtailee

uskomattomalla 10 tunnin soittoajalla ja tuhdilla bassosoundilla. Olipa sitten rankka vesisade

tai kuuma auringonpaiste,  vedenpitävä ja likasuojattu JBL Clip 4 luo täydellisen soundtrackin

eeppisimmällekin matkalle. Kantolenkki, josta on tullut matkalaisten suosikki, on nyt päivitetty

vieläkin virtaviivaisemmaksi. Uusi muotoilu trendikkäissä väreissä tyydyttää varmasti

vaativimmankin fashionistan tarpeet.

https://news.jbl.com/images/362019


https://news.jbl.com/images/362029
https://news.jbl.com/images/362028
https://news.jbl.com/images/362027
https://news.jbl.com/images/362026
https://news.jbl.com/images/362025
https://news.jbl.com/images/362024


Ominaisuudet

●      10 tunnin akunkesto

●      IP67 luokitus

●      Bluetooth v5.1

●      USB-C liitäntä

●      Paranneltu kantolenkki

●      Saatavilla Black, Blue, Blue & Pink, Red, Squad, Pink, Green ja White väreissä

 

 

The JBL Xtreme 3 saatavilla lokakuusta 2020 jbl.com €299

The JBL Go 3 saatavilla lokakuusta 2020 jbl.com €39.99

The JBL Clip 4 saatavilla marraskuusta 2020 jbl.com €59.99
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