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Trådløse JBL-højttalere – Dit soundtrack til hele
sommeren

København, den 17. juni 2021 – Sommeren står for døren, og uanset om den byder på en

campingtur, fest på stranden eller den lokale park, kan du pakke en bærbar JBL med. Kraftfuld

JBL-lyd, iøjnefaldende nye designs og massiv batterilevetid er lige, hvad du har brug for. JBL er

her for at være soundtracket til din sommer. 

 

Din strandfest går aldrig død med JBL Charge 5

⏲
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Tag festen med dig, uanset vejret. JBL Charge 5-højttaleren leverer fed JBL Original Pro Sound.

Op til 20 timers spilletid og en praktisk powerbank til at holde din mobil opladet og festen

kørende hele natten. Men hvad med regn, spildte drinks og strandsand? Den vandtætte og

støvtæt Charge 5 overlever alt, hvad der kommer dens vej. Du kan med JBL PartyBoost tilslutte

flere højttalere sammen på en gang og dermed få en stærk samlet lyd. Med helt nye farver

inspireret af de nyeste street fashion trends ser det lige så godt ud, som det lyder.

JBL® Charge 5 kan nu købes på JBL.com for 1.399 kr.

Udforsk verden med JBL Clip 4 

Cool, bærbar og vandtæt. Den nye JBL Clip 4 leverer overraskende fyldig lyd i en kompakt

pakke. Den unikke ovale form passer perfekt i hånden. Pakket ind i farverige tekstiler med

udtryksfulde detaljer inspireret af den nuværende street fashion, er det nemt at matche JBL

Clip 4 til din stil. De fuldt integrerede karabinlåse kan med det samme sættes på tasker, bælter

eller spænder for at få dine yndlingsmelodier med overalt. Da den er vandtæt, støvtæt og har op

til 10 timers spilletid, så er den robust nok til at følge med, uanset hvor du bevæger dig hen.

JBL® Clip 4 kan nu købes på JBL.com for 499 kr.



Fest i parken med JBL Xtreme 3

Musik er altid med til at skabe en fest. JBL Xtreme 3 bærbare Bluetooth-højttaler leverer god

massiv JBL Original Pro Sound. Med fire drivere og to pumpende JBL Bass Radiators leverer

den kraftfuld lyd, og med PartyBoost kan du tilslutte flere højttalere for at tage lyden og festen

til det næste niveau. Lidt regn kan ødelægge dit sjov, men den vandtætte og støvtætte Xtreme 3

har overhovedet ikke noget imod det, og så har den nemme bærerem endda en indbygget

flaskeåbner.

JBL® Xtreme 3 kan nu købes på JBL.com for 2.299 kr.

 



Hold din egen festival med JBL PartyBox On-The-Go

Se, hør og syng med på rytmen denne sommer med JBL PartyBox On-The-Go. Tag din fest til

det næste niveau, uanset hvor du er med 100 watt kraftfuld JBL Pro Sound, synkroniseret til et

pulserende LED-lysshow. Så er du sikker på at sparke en fest igang. 6 timers afspilning, en

polstret bærerem og IPX 4 splash proofing fuldfører pakken.

JBL® PartyBox On-The-Go kan nu købes på JBL.com for 2.499 kr.

 



Tag din fest til det næste niveau med JBL Boombox 2

Tænd JBL Boombox 2 denne sommer og skab lyd dine venner sjældent vil glemme. JBL's

højeste signaturlyd nogensinde, nyt forbedret design og så er den endda vandtæt. Boombox 2

har nok juice til at holde en hel festivalweekend takket være 24 timers spilletid. Så uanset om

du fortsætter boombox-arven med old school hiphop eller pumper de nyeste EDM-numre ud,

giver JBL Boombox 2 det ultimative soundtrack fra dag til nat.

JBL® Boombox 2 kan nu købes på JBL.com for 3.999 kr.

 

Sommeren 2021 - uanset hvad dine planer er, vil JBL levere soundtracket til din sommer.
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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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