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JBL® Pulse 4: Lys, lyd og fest

En bærbar højttaler med LED-lysshow og JBL Signature Sound.

IFA 2019, BERLIN – 05. september 2019 – 360° JBL-lyd. Pulserende lysshow. JBL’s

Pulse 4 er både egnet til fest eller afslapning, da Pulse 4 matcher begge behov. Uanset om det er

i stuen eller til strandfesten og alt midt imellem, giver den nye JBL Pulse 4 dig en fantastisk lyd

med et visuelt show, der matcher enhver lejlighed.

Det unikke LED-lys skaber et enestående lysshow og tilføjer en helt ny dimension til dine

yndlingsnumre. Med JBL’s klassiske signaturlyd vil du høre klar diskant og dyb bas.
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JBL Connect-appen giver dig mulighed for at vælge farver og effekter, som passer til alle

stemninger. Brug mobilkameraet til at nå nye højder inden for brugertilpasning ved at scanne

og farvematche efter dine behov. Læn dig derfor bare tilbage og nyd beroligende pastelfarver og

klassisk chill-out-musik eller sæt gang i den med pulserende orange flammer – valget er dit!

Op til to smartphones eller tablets kan tilsluttes samtidig, så du kan holde musikken i gang, når

du er sammen med vennerne. 12-timers batterilevetid og et IPX7-vandtæt ydre sørger for at

Pulse 4 kan klare alle slags fester, uanset om det er solskin eller regnvejr. Brug PartyBoost-

funktionen i JBL Connect-appen til at skrue op for festen og opret trådløs forbindelse til mere

end 100 JBL PartyBoost-aktiverede højttalere.

Med sin kraftige lyd og iøjnefaldende lysshow, som dækker hele højttaleren, er JBL Pulse 4 en

sand fest for sanserne.

“JBL Pulse-højttaleren er elsket over hele verden, takket være dens unikke design, men vi

bestræber os altid på at gøre vores højtalere endnu bedre, samtidig med at det skal stemme

overens med JBL’s  værdier. JBL Pulse 4 er unik og udnytter den seneste teknologi, som giver

vores kunder den perfekte mulighed for at udtrykke sig. Vi har lanceret et højttaler lysshow

som virkelig fremhæver lyden og kan skabe en særlig stemning”, udtaler Dave Rogers,

Administrerende direktør, HARMAN Lifestyle Audio.
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JBL Pulse 4 har følgende funktioner:

Trådløs Bluetooth®-streaming: Tilknyt op til to smartphones eller tablets til højttaleren

- så kan I skiftes til at styre musikken

Afspilningstid: Er du klar til at slå dig løs? Pulse 4 leverer op til 12 timers feststemning på

en enkelt opladning, med opladning via USB-C

IPX7- vandtæt: Tag din højttaler med på stranden uden at bekymre dig om vandsprøjt.

Pulse 4 er nemlig helt vandtæt

PartyBoost: Sæt gang i festen ved at forbinde mere end 100 JBL PartyBoost-aktiverede

højttalere trådløst til hinanden

Ryst løs: Det bliver ganske enkelt ikke nemmere at forbinde dit LED-lysshow til lysshowene

i de andre Pulse 4-enheder – du skal blot holde højttaleren op i nærheden af enheden, og

ryste den for at synkronisere

Brugertilpasset 360° lysshow: Kan tilpasses til stemningen med JBL Connect-appen ved

at animere sangene visuelt

JBL Pulse 4 vil blive tilgængelig i hvid og sort for 1.699 DKK.

Yderligere information fås ved henvendelse til:



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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