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Huvittele loputtomiin kannettavalla JBL®
Charge 5 Bluetooth kaiuttimella
Vedenkestävään ja lialta suojattuun kaiuttimeen on pakattu 20
tuntia soittoaikaa ja ainutlaatuinen JBL Signature Pro Sound ääni

HELSINKI – Tammikuu 7, 2021 – JBL toivottaa tervetulleeksi uusimman tulokkaan

suosittuun JBL Charge sarjaan, JBL Charge 5. Päivitetyllä lika- ja vesisuojatulla muotoilulla

sekä parannelulla äänellä varustettu kaiutin nostaa JBL:n kannettavien kaiuttimien sarjan

uudelle tasolle, optimoiden JBL:n  Signature Pro Sound äänen musiikin ystäville kaikkialla.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Kaiuttimen kilparadan muotoinen kaiutinelementti, erillinen diskanttikaiutin ja

passiivielementti kaksikko takaavat ällistyttävän äänen selkeyden ja syvän basson, tarjoten

kuuntelijalle JBL Signature Pro Sound äänen kestävässä paketissa. 20 tunnin soittoaika ja

sisäänrakennettu varavirtalähde mahdollistavat käyttäjille helpon laitteiden lataamisen,

kuuntelua häiritsemättä. JBL PartyBoost toiminnolla käyttäjät voivat yhdistää Charge 5

kaiuttimen muihin JBL:n kannettaviin kaiuttimiin tehostaakseen soundiaan. 

“Käytitpä sitä kotona tai ulkona, JBL Charge 5 asettaa uudet standardit
korkealaatuiseen ääneen. Olemme innoissaan voidessamme esitellä suositun
sarjan uuden sukupolven ja enemmän kuin tohkeissamme tarjotessamme
kuulijoille JBL Signature Pro Sound äänen vastustamattoman voiman.”
— Andy Tsui, SVP & GM, product development & engineering, general management at HARMAN

Uusimmassa JBL Charge sarjan tulokkaassa on silikoniset suojat ja näyttävä JBL logo, uusina

elementteinä JBL:n ikonisessa muotoilussa. Kaiutin yhdistää vankan ja kestävän rakenteen

virtaviivaiseen ja rohkeaan muotoiluun, joka herättää mielenkiintoa missä vain. Charge 5 on

tarjolla useassa värissä, kuten Black, Blue, Gray, Red, Teal ja Camo.

JBL Charge 5 ominaisuudet



●      Built with an IP67 rated waterproof and dustproof design

●      Enabled with JBL PartyBoost

●      Wireless Bluetooth v5.1 Streaming

●      Built-in 7500mAh Powerbank: Rechargeable Li-ion battery supports 20 hours of playtime

and offers the ability to charge devices via USB-Charge Out

●      Racetrack-shaped driver, separate tweeter and dual passive JBL Bass Radiators

●      Packaged in paper-based, eco packaging 

 

JBL Charge 5 on saatavilla  JBL.com ja valituilla jälleenmyyjillä maaliskuusta 2021 alkaen

hintaan €179.
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