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Højere lyd og bedre bas: JBL Boombox 2
sørger for episk lyd dagen lang
JBL’s nye og forbedrede bærbare højtaler er nu tilgængelig

20. april 2020 – Skru op for lyden, og oplev hvordan JBL’s nyeste Bluetooth-højtaler tager

dine foretrukne spillelister til et helt nyt niveau. JBL’s nye og forbedrede Boombox 2 giver dig

episk JBL-lyd i en kraftfuld trådløs højtaler.

 

⏲
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Musikken bliver ved med at spille lige så længe, du ønsker. Med Boombox 2 kan du nemlig nyde

hele 24 timer af JBL’s højeste signaturlyd nogensinde. Og med den indbyggede powerbank

sikrer Boombox 2, at du forbliver forbundet, og at din telefon altid er opladt. Så uanset hvilken

musikgenre der får dig til at skrue højest op, forsyner JBL Boombox 2 dig med suveræn lyd og

bas til ethvert nummer.

Har du brug for ekstra motiviation til din træning eller vil du skabe en særlig stemning til din

grillaften i haven? Så er Boombox 2 svaret. Højtaleren er den mest robuste højtaler i JBL-

serien, da det holdbare og vandtætte design kan stå imod alle vejrforhold – hvilket er perfekt til

den danske uforudsigelige sommer.  
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Boombox 2 er ikke kun blevet opgraderet indvendigt, den er også blevet fornyet med et stærkt

fokus på dens ydre detaljer. Dario Distefano, principal industrial designer hos JBL forklarer:

”Et element, som vi særligt ønskede at forbedre, var grebet på håndtaget. Vi blev inspireret af

håndtagene på styret af en motorcykel, der har et greb, der er designet til at holde sig pænt

under alle forhold. Vi har også brugt nye banebrydende materialer for at sikre, at højtaleren er

fuldstændig stabil, selv når musikken brager på sit højeste.”

JBL Boombox 2 er nu tilgængelig på dk.jbl.com til en vejledende udsalgspris på 3.999 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.

Produkt funktioner:

Længste spilletid: Lyt i hele 24 timer med et indbygget og genopladeligt Li-ion batteri

JBL Original Pro Sound: Garanterer fantastisk lyd hele dagen med uovertruffen bas

Trådløs Bluetooth Streaming: Trådløs forbindelse til enhver smartphone eller tablet

PartyBoost: Opret forbindelse til et ubegrænset antal af andre JBL PartyBoost-kompatible

højtalere

IPX7 vandtæt: Tag højtaleren med hvor som helst uden at bekymre dig om vejrforholdene

Indbygget powerbank: Oplader smartphones og tablets via USB - selv under afspilning
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