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Kickstart musikken med den nye JBL Flip 5

En ny tilføjelse til JBL's bærbare højtalerserie er nu tilgængelig i et væld af farver.

21. oktober 2019 - Større, vildere og bedre: Det beskriver den nye Flip 5. En robust og

vandtæt Bluetooth-højtaler med krystalklar lyd, der nu lanceres i en bred vifte af farver helt fra

camouflage til rød.

⏲

https://news.jbl.com/


JBL Flip 5 er ikke kun blevet opgraderet udenpå, men også inden i. Højtaleren tager nemlig den

legendariske JBL-signaturlyd til et helt nyt niveau, der leverer skarpe toner og en dyb bas. Med

den innovative PartyBoost-teknologi, kan du forbinde over 100 PartyBoost kompatible højtalere

og skabe et glødende dansegulv eller træningssal. JBL Flip 5's kompakte design gør den til din

perfekte makker - uanset om du vil have den med i rygsækken eller under armen, mens du

rocker derudaf i alt slags vejr. Flip 5 har endda en batterilevetid på 12 timer!
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JBL Flip 5 er nu tilgængelig på https://dk.jbl.com for 999 DKK.

Det eneste du skal gøre er at beslutte hvilken lækker farve, der passer bedst til dig: Desert Sand,

Mustard Yellow, Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black,

Steel White, Forest Green eller Squad.

For flere informationer, kontakt:

 

Jakob Høegh
Primetime Kommunikation  
jh@primetime.dk  
+45 61 65 21 81

Marije Bakker
HARMAN Consumer Lifestyle EMEA  
marije.bakker@harman.com
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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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