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Sol, strand og summer vibes: Kom i
sommerstemning med JBL
Den danske sommer står for døren, og med sommeren følger længslen efter sol, strand, lange

sommernætter og højt humør. Den danske sommer er uforudsigelig, men det behøver din

chance for at komme i sommerstemning ikke at være. For hvad er bedre til at skabe gode

summer vibes end lækre beats og høj musik? Disse bærbare Bluetooth-højtalere sikrer dig

solskin i hverdagen, uanset om du lytter til musik indendørs, på stranden eller i parken.

JBL Clip 3 – Tag musikken med på eventyr

Den ultrabærbare Clip 3 er til dig, som ønsker at have en lille og tilgængelig højtaler med på

eventyr, men som ikke vil gå på kompromis med lydkvaliteten. Clip 3 giver dig 10 timers trådløs

afspilning og mulighed for komplet fleksibilitet, da den nemt kan fæstnes til dit tøj, en

bæltestrop eller en rygsæk. Du behøver heller ikke at bekymre dig om slud eller regn, da

højtaleren er vandtæt.
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JBL Charge 4 - Del musikken med vennerne og oplad mobilen

Skændes I om hvem som skal vælge musikken? Ikke med JBL Charge 4, da denne højtaler er

egnet til deling, hvor op til to smartphones kan forbindes til den. Og hvis telefonerne løber tør

for strøm, kan de oplades via højtalerens indbyggede strømbank, så I igen kan afspille jeres

yndlings sommernumre. Højtaleren fås i flere sommerlige farver og sikrer en intens lyd med

kraftig bas, der giver op til 20 timers spilletid.

JBL CLIP 3 | Bærbar Bluetooth®-højttaler - 499 DKK.

https://dk.jbl.com/baerbare/JBL+CLIP+3.html?gclid=CjwKCAjw3azoBRAXEiwA-_64Oq45ixaE1ls1f9P8Z1cKqXdWvXvtM1t-MhySx4qygUpJd7uYjwGW3hoCKRUQAvD_BwE


JBL Extreme 2 – Sæt gang i festen

Uanset om du er mest til strand eller pool, så vil Extreme 2 være din foretrukne bærbare

højtaler. Med højtaleren følger en bærerem med indbygget kapselåbner, så du altid er klar til at

starte en fest. Extreme 2 leverer ikke kun en dynamisk, kraftfuld og omsluttende stereolyd, dens

ultra vandtætte design sikrer også, at den kan klare selv den værste regnbyge. Og det er jo en

fordel med det ustadige danske sommervejr.

JBL Charge 4 | Bærbar Bluetooth-højttaler - 1.199 DKK.

https://dk.jbl.com/baerbare/JBL+CHARGE+4.html?dwvar_JBL%20CHARGE%204_color=Black-GLOBAL-Current#q=charge%2B4&start=1


JBL Go 2 – Fyld lommen med musik

Selvom strandtasken er fyldt med badetøj, solcreme og solbriller, er der altid plads til JBL Go 2.

Den lille højtaler er handy og vejer ikke mere end 180 gram, så du kan nemt tage den med dig

overalt. Bare fordi JBL Go 2 er lille betyder det dog ikke, at den går på kompromis med

lydkvaliteten. Højtaleren har både JBL-signaturlyd, er vandtæt og kan fungere som støj-

reducerende højttalertelefon.

JBL Xtreme 2 | Bærbar Bluetooth-højttaler - 1.999 DKK.

https://dk.jbl.com/baerbare/JBL+Xtreme+2.html?cgid=bluetooth-speakers&dwvar_JBL%20Xtreme%202_color=Midnight%20Black-EMEA-Current


JBL Boombox – Hold festen kørende

Den ultimative højtaler til dig, der ønsker en god fest med kraftig lyd og hårdtslående bas. JBL

Boombox er hårdfør nok til at kunne overleve selv de vildeste fester, hvad enten det er til

poolparty eller på festival. På bare én opladning kan du afspille din yndlings sommersang 24

timer i streg – lige fra solopgang til solnedgang. En ekstra feature er, at du på højtaleren kan

skifte mellem indendørs og udendørs tilstand sådan at lyden altid tilegnes rummets akustik.

Hvis festen skal være endnu vildere, kan du tilslutte flere højtalere til hinanden, såfremt de

understøttes af JBL Connect+. Med JBL Boombox er du altid sikret den vildeste fest.

JBL GO 2 | Bærbar Bluetooth-højttaler - 279 DKK.

https://dk.jbl.com/baerbare/JBL+GO+2.html?gclid=CjwKCAjw3azoBRAXEiwA-_64OoCW3nxqXFvvKFOrcOaz9T70-tMQdFFyJ9GG3SC4Wzt1Mf_EG2TTgRoCBVkQAvD_BwE


JBL Boombox | Bærbar Bluetooth-højttaler - 2.222 DKK.
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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. Med faglige
anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk overlegen lyd.
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