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JBL løfter sløret for en ny duo af kraftfulde og
bærbare DAB-radioer – Tuner 2 og Tuner XL
Nyd over hundredvis af radiostationer og musik via Bluetooth,
uanset hvor du er

Pressemeddelelse d. 03. juni 2020 – Hvad får du, hvis du kombinerer en radio med en

Bluetooth-højtaler? JBL Tuner 2 og Tuner XL! De to kompakte, bærbare Bluetooth-radioer har

kraftfuld og krystalklar lyd og en batterilevetid, der holder dagen lang. Uanset om du

kokkererer i køkkenet eller er i gang med havearbejdet, bliver du holdt opdateret med de

seneste nyheder og de nyeste hits af dine yndlingsartister.

⏲

https://news.jbl.com/


Radioerne er fyldt med nyttige funktioner og er endda IPX7 vandtætte – så selv i det

uforudsigelige danske sommervejr kan du tage radioen med dig, helt uden at bekymre dig om

regnbyger.

JBL Tuner 2 fortsætter hvor den forrige JBL Tuner slap - men med et forbedret design, lyd og

12 timers batterilevetid. Du kan lytte til dine favoritradiostationer via DAB eller FM, og hvis du

skulle få lyst til at lytte til din egen spilleliste, kan du hurtigt forbinde din telefon til radioens

Bluetooth og streame løs.
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Familien øges også med et nyt medlem i radiokategorien. JBL Tuner XL kan med sine specs

og design nemlig kalde sig Tuner 2’s storebror. Tuner XL har samme nyttige funktioner som

Tuner 2 med indbygget kraftig JBL-signaturlyd og Bluetooth, men et mere kompakt ydre og en

batterilevetid på hele 15 timer.

Tuner 2 og Tuner XL vil være tilgængelige til juni til en vejl. udsalgspris på hhv. 799 og 1.199

DKK.

For mere information, kontakt venligst:
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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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