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JBL opgraderer bærbare højtalere med spritnyt
design – Mød Xtreme 3, Go 3 og Clip 4
JBL’s forbedrede bærbare højttalere forener JBL’s signaturlyd
med nye sprudlende designs

Danmark – 2. september, 2020 – JBL fortsætter med at bane vejen indenfor legendarisk
lyd. Og som markedsleder inden for trådløse højttalere for femte år i træk, er JBL begejstret for
at kunne introducere endnu tre bærbare højttalere til repertoiret: Xtreme 3, JBL Go 3 og JBL
Clip 4. Højttalerne har ikke kun kraftfuld lyd, men er også iklædt nyt design i moderne farver og
med et opgraderet logo design - og dermed hæver de barren for både lyd og design.

“Vi er stolte af, at kunne præsentere vores seneste bærbare højttalere med et
helt nyt logo-design. Vi har i højttalerne bevaret den fantastiske JBL-lyd, vi
kender, men givet dem en makeover, så de nu passer bedre til den street style,
mange af vores tro JBL-fans foretrækker. Derudover er alle tre højttalere vandog støvafvisende, ligesom de har fået Bluetooth 5.1 og USB-C indgang.”
— Dave Rogers, administrerende direktør, HARMAN Lifestyle Division.

JBL Xtreme 3: Sørger for kraftfuld lyd hele natten
Den nye generation af JBL Xtreme Bluetooth højttalere leverer en endnu større fordybelse
af stereolyd. Og med fire forbedrede drivers og to pumpende JBL Bass Radiators, sikrer JBL
Xtreme 3 at holde festen kørende. Foruden kraftfuld lyd har højttaleren et iøjnefaldende logodesign og en opgraderet praktisk bærestrop. Og da JBL Xtreme 3 er både vand- og
støvafvisende er den oplagt at have med til enhver social anledning.
Med hele 15 timers spilletid sørger JBL Xtreme 3 for, at den gode stemning fortsætter langt ud
på natten. Højttaleren har også indbygget powerbank, så enheder kan oplades direkte via
højttaleren. Det er endda muligt at forbinde to smartphones eller tablet til højttaleren, så I kan
skiftes til at bestemme spillelisten og nyde godt af den kraftfulde JBL Pro Sound. Og skal
musikken være endnu højere kan Xtreme 3 forbindes med andre PartyBoost-kompatible
højttalere for virkelig at sætte gang i festen med ultimativ stereolyd!

JBL Xtreme 3 vil være tilgængelig på https://dk.jbl.com/ til oktober 2020 til en vejledende pris
på 2.499 DKK.
JBL Xtreme 3 produktfunktioner:

Op til 15 timers spilletid
IP67 vand- og støvafvisende
Bluetooth v5.1
USB-C strømadapter
4 drivers og 2 JBL Bass Radiators
USB-C indgang
Tilgængelig i farverne sort, blå og camouflage

JBL Go 3: Enestående lyd på farten
Lad dig ikke narre af, at JBL Go 3 er JBL’s mindste højttaler. JBL Go 3 i lommestørrelse er
efterårets must-have accessory. Den opgraderede Go 3’s edgy udseende er inspireret af street
fashion, og kan da også prale af et design i flere flotte farvekombinationer og med en integreret
hank, der gør den ekstra nem at have med på farten.
På trods af sin størrelse kan højttaleren spille i fem timer i træk på bare én opladning – og
endda levere overraskende dyb og fyldig JBL Pro Sound med tilhørende bas. Du kan streame
trådløst via smartphone, tablet eller andre Bluetooth-enheder. Så uanset om du tager lyden
med dig på stranden eller i parken, så kan den IP67 vand- og støvafvisende Go 3 trygt følge med
dig.

JBL Go 3 vil være tilgængelig på https://dk.jbl.com/ til oktober 2020 til en vejledende pris på
299 DKK.
JBL Go 3 produktfunktioner:
Op til 5 timers spilletid
IP67 vand- og støvafvisende
Bluetooth v5.1
USB-C indgang
Integreret hank, der gør den ekstra nem at have med på farten
Tilgængelig i farverne sort, blå, blå & pink, rød, grøn & hvid, camouflage og pink
JBL Clip 4: Den perfekte accessory
Den lille og kompakte JBL Clip højttaler er blevet opgraderet med et nyt friskt design, en
spilletid på op til 10 timer og en overraskende god bas. Clip 4 er den perfekte højttaler at have
med sig, uanset om det er strålende sol eller det øsregner. Og da den er både vand- og
støvafvisende, kan den afspille det perfekte soundtrack til alle situationer. Den integrerede
karabinhage, der har gjort højttaleren til rejsendes favorit, er blevet endnu slankere i designet
og den fås i flere moderne farver, der passer til enhver stil.

JBL Clip 4 vil være tilgængelig på https://dk.jbl.com/ til oktober 2020 til en vejledende pris på
499 DKK.
JBL Clip 4 produktfunktioner:
Op til 10 timers spilletid
IP67 vand- og støvafvisende
Bluetooth v5.1
USB-C indgang
Opgraderet karabinhage i slankere design
Tilgængelig i farverne sort, blå, blå & pink, rød, grøn & hvid, camouflage og pink
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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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