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Uudet JBL® Pulse 5 ja BoomBox 3 tarjoavat
parannellun äänen sekä muotoilun kannettavien
kaiuttimien valikoimassa
JBL:n uutuuksilla nostat tunnelmaa ja kohotat musiikin aivan
uudelle tasolle
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CES 2022, LAS VEGAS – Tammikuu 4, 2022 – JBL esittelee kaksi uutta tuotetta

kannettavien kaiuttimien sarjassa - molemmat ovat varusteltu uudella ilmeellä sekä JBL

Original Pro Soundin merkittävillä parannuksilla edellisiin malleihin verrattuna. JBL Pulse 5

yhdistää upottavan 360 äänen energiseen LED valoshowhun, lisäten uuden dynaamisen

ulottuvuuden kaikenlaisiin kattauksiin. Samaan aikaan JBL BoomBox 3 kaiuttimen uusi 3-

elementtinen akustinen muotoilu ja 24 tunnin soittoaika mahdollistavat bileet kuin bileet aina

auringon noususta auringonlaskuun.
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Päivitetyn tyylikkään kuorensa alta JBL Pulse 5 tarjoaa todellista 360 asteista upottavaa ääntä

sekä sähköistävän tilallisen valoshown. Musiikin tahdissa sykkivät eloisat valot lisäävät uuden

valloittavan ulottuvuuden kaikenlaisiin kuunteluhetkiin.

Uusin tulokas suositussa JBL Pulse sarjassa tarjoaa 12 tunnin soittoajan yhdellä latauksella,

samalla kun IP67 vesi- ja pölysuojausluokitus pitää huolen, että kaiutin kestää käyttöä lähes

kaikkialla kuten vaikkapa rannalla ja uima-altaalla. Jämäkkä hihna tekee siitä myös entistäkin

helpommin mukana kuljetettavan. JBL PartyBoost toiminnon avulla käyttäjät voivat

langattomasti yhdistää äärettömän määrän toisia JBL PartyBoostia hyödyntäviä JBL Pulse

kaiuttimia luodakseen vieläkin kirkkaamman valoshown ja muhkeamman soundin. JBL

Portable sovelluksen avulla juhlijat voivat valita kaikkiin tunnelmiin sopivat valot ja efektit.

JBL Pulse 5 ominaisuudet:

JBL Original Pro Sound: Nauti muhkeasta JBL Original Pro Sound äänestä kaikkiin

suuntiin
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Vibrant 360 LED light show: Visualisoi musiikkia erilaisilla valoshow-teemoilla ja

kustomoinneilla

JBL portable app: Kontrolloi valoshowta helposti JBL Portable sovelluksen avulla

Wireless Bluetooth® streaming V5.3: Yhdistä langattomasti kaksi älypuhelinta tai

tablettia kaiuttimeen ja ota kaikki irti JBL Original Pro äänestä

12 hours of playtime: Juhli koko päivän, tai vaikka yön yli. Kuuntele Pulse 5 kaiutinta 12

tuntia yhdellä USB-C latauksella

IP67 waterproof and dustproof: Ei huolta pisaroista, sateesta tai veteen putoamisesta

JBL PartyBoost: Yhdistä kaksi JBL PartyBoostia hyödyntävää kaiutinta stereoksi tai linkitä

useampi kaiutin muhkeaksi bileääneksi

Hinta: 249€

JBL Boombox 3 kaiutin tuottaa massiivisen äänen kaikenlaisiin ympäristöihin sen kolmen

kaiutinelementin systeemillä, jossa on tehokas kilparatamuotoinen subwoofer, kaksi

keskiäänielementtiä sekä kaksi diskanttielementtiä. Uudistettu kannettava kaiutin tarjoaa

edeltäjiään muhkeamman bassosoundin ja se on vieläkin kirkkaampi ja voimakkaampi

ääneltään kuin aiemmin. 24 tunnin soittoajalla JBL Original Pro Sound pitää bileet pystyssä

aina auringon noususta pikkutunneille asti.
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Sen IP67 vesi- ja pölysuojaluokitus pitää huolen, että se ei juurikaan minkäänlaisia

sääolosuhteita hätkähdä.    Tukeva metallinen, näyttävästi oranssilla silikonilla mukavaksi

muotoiltu, kädensija lisää tuntua helposti siirreltävästä ja mukana kulkevasta eeppisestä

bilekaiuttimesta. JBL Boombox 3 kaiutin pitää myös muut laitteesi ladattuna sen

sisäänrakennetun varavirtalähteen avulla. PartyBoost toiminnolla kuuntelijat voivat tehostaa

tunnelmaa yhdistämällä sen toisiin JBL PartyBoost yhteensopivuudella varustettuihin

kaiuttimiin saavuttaakseen vieläkin isomman ja muhkeamman soundin.  

 

JBL Boombox 3 ominaisuudet:

JBL Original Pro Sound: Tarjoaa eeppisen äänen todella tuhdilla bassolla, koko päiväksi 

   

Longest Playtime: Kuuntele koko päivän sisäänrakennetun ladattavan Li-ion akun

voimalla, josta riittää soittoaikaa 24 tunniksi  

Wireless Bluetooth® Streaming V5.3: Yhdistä langattomasti kaksi älypuhelinta tai

tablettia kaiuttimeen ja ota kaikki mahdollinen irti JBL Original Pro äänestä

JBL PartyBoost: Parita kaksi JBL PartyBoost-yhteensopivaa kaiutinta stereoääneksi tai

linkitä useampi JBL PartyBoost-kaiutin vieläkin isompaa bilemenoa varten

IP67 Waterproof and Dustproof: Ota se mukaasi rannalle tai uima-altaalle ilman huolta

roiskeista, sateesta tai vaikka veteen putoamisesta

Built-in Power Bank: Lataa älypuhelimet ja tabletit USB:n välityksellä kuuntelun

aikanakin

Tarjolla 'Black' ja 'Squad' väreissä

Hinta: 549€

 

JBL Pulse ja BoomBox 3 tulevat myyntiin JBL:n ympäristöystävällisissä pakkauksissa.

JBL Pulse 5 ja BoomBox 3 tulevat tarjolle JBL.com sekä valikoiduille jälleenmyyjille  kesällä

2022.

https://fi.jbl.com/home?gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqW8STdEge97CM8QHpAYIq8zwP8kE2EuTq9h0ZYbZ1j29NWrdvciDCQaAmVeEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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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 75 years of unmatched professional credentials and industry

leading innovation, JBL has expertly blended a bold vision of the future with the passion and

talent of engineers and designers around the globe. JBL’s Signature Professional Sound is the

leading technology that powers major pop culture events, and the brand has partnered with the

world’s top talent across music, sports and esports.

 

ABOUT HARMAN

https://news.jbl.com/images/412226
https://news.jbl.com/images/412231
https://news.jbl.com/images/412230
https://news.jbl.com/images/412228


JBL

JBL brändi on huippuluokkaisen äänen ruumiillistuma, joka on läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä.
Ikonisista tapahtumista, kuten Woodstockista ja Madison Square Gardenin konserteista aina Yankee Stadiumin
peleihin ja viikonlopun roadtrippeihin, JBL:n tuotteet ovat vieneet kuulijoiden elämyksen aivan uudelle tasolle
palkitulla äänentoistolla, joka tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. 75-vuotisella kokemuksella, ammattilaisten
suosimana ja alan johtavana tuotekehittäjänä JBL brändi yhdistää rohkean tulevaisuuden vision insinöörien ja
suunnittelijoiden intohimoon sekä lahjakkuuteen ympäri maailman. JBL:n Signature Professional Sound ääni on
alansa johtavaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan merkittäviä populaarikulttuuritapahtumia. JBL tekee jatkuvaa
yhteistyötä maailmanluokan tähtien kanssa - sekä musiikin, urheilun että e-urheilun saralla.

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 25 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 2017, HARMAN became a wholly-

owned subsidiary of Samsung Electronics.
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