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Musik under træet: Årets julegaveidéer er klar
fra JBL

Den nye Pulse, LIVE og Flip skruer op for festlighederne
26. november 2019 – I år sørger JBL for, at gaverne under juletræet kommer til at spille!
Gaver, der med garanti skaber sød musik i dine øre, med alt lige fra trådløse høretelefoner til
bærbare højtalere i flotte farver.
Sæt kulør på de mørke vinteraftener med JBL Pulse 4

Med Bluetooth-højtaleren, JBL Pulse 4, behøver du hverken stearinlys eller lyskæder for at lyse
de mørke vinteraftener op. Under Pulse 4’s slanke overflade gemmer højtaleren nemlig på LEDlys i den højeste opløsning. Det betyder, at Pulse 4 kan give et fantastik lysshow, der med
garanti vil imponere dine gæster. Med Pulse 4 kan du selv skabe den stemning, du ønsker hvad end du har lyst til at skabe en fest eller en hyggelig og afslappende stemning. JBL Pulse 4
fås nu på https://dk.jbl.com/ til 1.699 DKK.
Lad musikken vare ved med JBL Flip 5 og PartyBoost
Højtidens fester vil blive endnu mere muntre med den nye JBL Flip 5 Bluetooth-højtaler, der
har en krystalklar lyd og et vandtæt design. Med den nye PartyBoost-teknologi kan du oprette
forbindelse til over 100 PartyBoost-aktiverede højtalere, og dermed virkelig sætte gang i
dansegulvet! Med op til 12 timers batterilevetid sørger Flip 5 for at holde festen kørende helt
ind i det nye år.
JBL Flip 5 er tilgængelig i 11 forskellige farver på https://dk.jbl.com til 999 DKK.

Opgrader juleferien med et par JBL LIVE hovedtelefoner

JBL LIVE 300TWS giver dig følelsen af at være 100% trådløs uden at gå på kompromis med
designet. Høretelefonerne sørger for, at du er forbundet uanset tid og sted. Ved brug af Ambient
Aware-funktionen kan du høre, hvad der sker omkring dig, så du fx ikke misser dit fly, hvis det
bliver kaldt over lufthavnens højtalere. De har også en TalkThru-funktion, der ved blot et enkelt
klik kan skrue lyden ned, så du kan interagere med folk omkring dig, uden du behøver at tage
høretelefonerne ud. Vil du vide, om der er sne på vej? Bare spørg den indbyggede
stemmeassistent, Google Assistant eller Amazon Alexa - og du vil få svaret serveret direkte i din
øregang. Når du har lyst til at fokusere på musikken, vil de støjdæmpende JBL LIVE 650BTNC
fjerne unødvendig larm, så du kan give dig helt hen til din yndlings musik eller podcast.
JBL LIVE 650BTNC er tilgængelig i farverne sort, hvid og blå til en vejledende udsalgspris på
1.499 DKK på https://dk.jbl.com/ og JBL LIVE 300TWS er tilgængelig på https://dk.jbl.com i
farverne sort, hvid og blå til 1.199 DKK

Tag julefrokosten til et nyt niveau med JBL Partybox 100
Imponer folk på dansegulvet med party-højtaleren JBL Partybox 100, der har en kraftig JBLlydkvalitet og et festligt indbygget lysshow! Med den transportable og bærbare JBL Partybox
100 er du sikker på at holde årets fest. Partybox 100 har et genopladeligt batteri, så du sikrer at
dansegulvet aldrig står stille – heller ikke til efterfesten. JBL Partybox 100 er tilgængelig på
https://dk.jbl.com til 2.299 DKK.

Fyld julestrømpen med JBL JR POP børnehøjttaler og JBL JR
børnehovedtelefoner
Man siger, at gode ting kommer i små pakker – og for en gangs skyld passer det! Den bærbare
JR POP højtaler kan hæftes fast på en rygsæk og gøres personlig med sjove klistermærker.
De trådløse JBL JR hovedtelefonerne er sikre, lette og børnevenlige, så mor og far kan pakke
julegaver ind i fred, mens børnene lytter til deres yndlings musik. For at beskytte hørelsen har
hovedtelefonerne en børnevenlig indstilling, der sikrer at lydstyrken altid er under 85 dB.
JBL JR POP og JBL JR 300 er begge tilgængelige på https://dk.jbl.com for henholdsvis 279
DKK og 199 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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