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Timevis uafbrudt musik med den bærbare  
JBL® Charge 5 Bluetooth-højttaler 

 
Med et støv- og vandtæt design får du 20 timers musikafspilning med unik JBL 

Signature Pro Sound 
 

KØBENHAVN, d. 7. januar 2021 - JBL introducerer på CES 2021 den bærbare JBL Charge 5 bluetooth-højttaler, der 
er den seneste tilføjelse til den populære JBL Charge-serie. Med et nyt støv- og vandtæt design og forbedret 
lydkvalitet tager JBL Charge 5 JBL's serie af bærbare højttalere til et nyt niveau med optimeret JBL Signature Pro 
Sound, som musikelskere overalt vil sætte pris på. 
 
Højttaleren leveres med en racerbaneformet driver, separat tweeter og dobbelt passive radiatorer for 
imponerende lydkvalitet og en dyb bas, der tilbyder JBL Signature Pro Sound i et holdbart og bærbart design. Med 
20 timers afspilningstid og et indbygget batteri kan man let oplade højttaleren gennem opladningsporten uden 
nogensinde at afbryde musikken. Med JBL PartyBoost kan Charge 5 nemt tilsluttes til andre kompatible JBL-
højttalere for at forstærke lyden. 
 
"Uanset om man lytter hjemme eller udendørs, sætter JBL Charge 5 en ny standard for lyd i høj kvalitet," siger Andy 

Tsui, SVP & GM, product development & engineering, general management hos HARMAN, og fortsætter: ”Vi er 

begejstrede for at introducere den næste generation af vores populære lineup og er meget glade for at tilbyde 

vores kunder den kraftfulde lyd, der er i JBL Signature Pro Sound. 

 

Den seneste tilføjelse i JBL Charge-serien har silikone-bumpers og et iøjnefaldende JBL-logo som et sjovt tvist på 

JBLs ikoniske design. Højttaleren parrer en robust, slidstærk struktur med et slankt og dristigt design, der tiltrækker 

sig opmærksomhed i enhver omgivelse. Charge 5 kommer i forskellige farver, herunder sort, blå, grå, rød, blågrøn 

og camo. 

 

JBL Charge 5 funktioner: 

● Bygget med et IP67-klassificeret støv- og vandtæt design 
● JBL PartyBoost 
● Wireless Bluetooth v5.1 Streaming 
● Indbygget 7500mAh Powerbank: Genopladeligt Li-ion batteri understøtter 20 timers afspilningstid og 

giver mulighed for at oplade enheder via USB-opladning 

● Ovalt-formet driver, separat tweeter og dobbelt passive JBL basradiatorer 

● Pakket i en papirbaseret økoemballage 
 
JBL Charge 5 vil være tilgængelig på JBL.com og hos udvalgte forhandlere fra marts 2021 for DKK 1.100. 
 

Om JBL 

JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som 

Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, 

hæver JBL lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. 

https://dk.jbl.com/
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Med faglige anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL 

autoriteten inden for teknisk overlegen lyd. 

Om HARMAN 

HARMAN (harman.com) designer og udvikler internetforbundne produkter og løsninger til 

bilproducenter, forbrugere og virksomheder på verdensplan. Disse inkluderer forbundne bilsystemer, 

AV-produkter, automationsløsninger til virksomheder samt services, der understøtter Internet of Things. 

Med førende brands som AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® og Revel® er 

HARMAN foretrukket blandt audiofiler, musikere og på de spillesteder, hvor de optræder verden over. 

Flere end 50 millioner biler er i dag udstyret med HARMANs lyd- og forbundne bilsystemer. 

Virksomhedens softwareløsninger driver milliarder af mobile enheder og -systemer, der er 

internetforbundne, integrerede og sikre på tværs af alle platforme; fra arbejdspladsen og hjemmet til 

bilen og mobiltelefonen. HARMAN har cirka 30.000 medarbejdere i Nord-, Syd- og Centralamerika, 

Europa og Asien. I marts 2017 blev HARMAN et fuldt ejet datterselskab af Samsung Electronics Co., Ltd. 
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