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Tunnistettava tyyli ja ääni aina mukanasi: JBL:n
kannettavat Xtreme 3, Go 3 ja Clip 4 kaiuttimet
ovat nyt saatavilla

Helsinki – Marraskuu, 2020 – Rohkea logo. Uudet värit. Katutyylistä inspiraationsa

saaneet JBL:n uudet kannettavat JBL Xtreme 3, JBL Go 3 and JBL Clip 4 kaiuttimet ovat nyt

täällä. Rohkeimpaankin tyyliin sopiva vaihtoehto löytyy varmasti laajasta värivalikoimasta!

Kaikki uudet kaiutinmallit ovat nyt vesitiiviitä ja pölynkestäviä, ne sisältävät myös Bluetooth 5.1

ja USB-C liitännän. Uudet parannellut kannettavat kaiuttimet, jotka nostavat rimaa sekä

äänenlaadullisesti että tyylillisesti - ovat nyt täällä!
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Eeppinen JBL Xtreme 3 lyö pöytään entistä isomman stereoäänen ja uskomattoman 15

tunnin soittoajan. Tehopakkauksessa on silmiinpistävä uusi logo design, paranneltu kantohihna

sekä pullonavaaja.  Vesitiivis ja pölynkestävä JBL Xtreme 3 kaiutin nostaa aaltoja, minne ikinä

sen vietkin. Älä anna hauskanpidon tauota - sisäänrakennetun varavirtalähteen avulla lataat

mobiililaitteesi.  PartyBoost toiminnon avulla pystyt yhdistämään useita JBL PartyBoost

laitteita toisiinsa taataksesi vieläkin tuhdimman bilesoundin.

Älä anna JBL:n pienimmän kaiuttimen koon hämätä - taskuun mahtuva  JBL Go 3 on tämän

syksyn ehdoton ykkösvaruste. Täysin uudistettu JBL Go 3 on ylpeä uusista väreistään sekä

ilmeikkäistä yksityiskohdistaan. Integroitu kantolenkki tekee siitä helposti mukana kulkevan -

nappaa sen vain käteen ja lähde! Yhdellä latauksella viisi tuntia soiva minikaiutin tuottaa

rikasta JBL Pro Sound ääntä ja bassossa löytyy tehoja. Olitpa sitten rannalla tai puistossa, IP67

vesitiiviys ja pölynkestävyys takaavat, että Go 3 ei petä missään tilanteessa.



Näppärä JBL Clip tekee paluun uudessa tuoreessa ulkoasussa. JBL Clip 4 sisältää 10 tunnin

soittoajan sekä ison bassosoundin. Nyt sekä vesitiivis että pölysuojattu Clip 4 mahdollistaa

täydellisen soundtrackin aurinkoon ja lumille. Integroitu kiinnitin on päivitetty vahvempaan

materiaaliin ja toimivampaan muotoiluun, joten se on entistäkin helpompi kiinnittää vaikka

reppuun tai polkupyörään. Kahdeksan värivaihtoehtoa tyydyttää vaativimmankin fashionistan

tarpeet. Valitse oma suosikkisi mustasta, sinisestä, sini/pinkistä, punaisesta,

maastokuvioisesta, pinkistä, vihreästä ja valkoisesta versiosta!



The JBL Xtreme 3 on saatavilla  fi.jbl.com hintaan 299 EUR

The JBL Go 3 on saatavilla  fi.jbl.com hintaan 39.99 EUR

The JBL Clip 4 on saatavilla marraskuusta 2020 fi.jbl.com hintaan 59.99 EUR
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