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JBL introducerer Boombox 2 – Storslået lyd
døgnet rundt
JBL’s nyeste bærbare højtaler tager festen til næste niveau med
JBL’s ’Original Pro Sound’, en massiv bas, en batterilevetid på 24
timer og indbygget powerbank.

CES 2020, LAS VEGAS – 6. JANUAR 2020 – Skru op for lyden med den nyeste bærbare

højtaler fra JBL - Boombox 2! Højtaleren skuffer ikke, da den har den originale JBL Pro Sound

med dyb bas og en episk lyd - alt sammen pakket ind i en fed bærbar højtaler, der gør den

oplagt til enhver form for fest.

 

https://news.jbl.com/


Selvom det er den mest solide og holdbare højtaler i JBL’s produktkategori, kan Boombox 2

stadig prale af et moderne og modigt design. Med det ikoniske JBL-håndtag og de unikke

detaljer på siden, skiller Boombox 2 sig ud på alle de rigtige måder. Og med dens imponerende

lyd og iøjnefaldende design kommer den uden tvivl til at stjæle rampelyset til din næste fest.

Med 24 timers batterilevetid og indbygget powerbank, garanterer JBL Boombox 2 en storslået

lyd døgnet rundt uanset, om du lytter til den i haven, på stranden eller i sommerhuset. Med et

holdbart og vandtæt design kan højtaleren klare stort set alle tænkelige omstændigheder.

”Takket være den fremragende lyd og det ikoniske design, har vores trådløse højtalere altid

været en favorit for folk, der begår sig meget på farten” siger Dave Rogers, President, Lifestyle

Audio Division hos HARMAN. ”Vi er glade for at kunne afsløre, at den næste udgave af vores

bærbare højtalere har den største, højeste og dybeste bas hidtil”.

Hvis højtalerens høje lydstyrke ikke er høj nok, skal du bare tilslutte Boombox 2 til andre JBL

PartyBoost-kompatible højtalere for at gøre lydoplevelsen endnu vildere. Med JBL's seneste

PartyBoost funktion er potentialet for Boombox 2 ubegrænset.

JBL Boombox 2 funktioner:
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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.

Længste spilletid: Brug højtaleren hele dagen med et indbygget genopladeligt Li-ion-

batteri, der understøtter op til 24 timers spilletid.

JBL Original Pro Sound: En garanti for en storslået lyd med uovertruffen bas.

Trådløs Bluetooth streaming: Tilslut til enhver smartphone eller tablet via Bluetooth.

PartyBoost: Tilslut højtaleren til et ubegrænset antal JBL PartyBoost-kompatible. højtalere

for at skabe en endnu bedre og højere lyd.

IPX7 vandtæt: Tag bare højtaleren med til stranden eller poolen uden at bekymre dig om

fugt, væske eller regn – eller endda om den falder i vandet.

Indbygget powerbank: Oplader smartphones og tablets via USB – også selvom musikken

pumper derudaf.
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