
 04 januar 2022, 16:00 (CET)

De nye JBL® Pulse 5 og BoomBox 3 holder
gang i festen med forbedret lyd og design
Tag din lydoplevelse til nye højder og skru helt op for musikken
med JBL’s nyeste bærbare højttalere
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CES 2022, LAS VEGAS – 4, januar, 2022 – JBL introducerer to nye produkter til sin serie

af bærbare højttalere, der både byder på nye og forbedrede design og JBL Original Pro Sound.

JBL Pulse 5 leverer en 360-graders lydoplevelse, mens et livligt LED-lysshow tilføjer et ekstra

lag af stemning, der passer til ethvert humør. Skal der skrues helt op for festen, vil JBL

BoomBox 3 med sit nye 3-vejs højttalerdesign og 24 timers batterilevetid sørge for stemningen

fra solopgang til solnedgang.

JBL Pulse 5’s 360-graders lydoplevelse akkompagneres af et inspirerende lysshow, der leveres

på en opgraderet og elegant overflade, der synkroniseres med musik til perfektion.
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Den seneste tilføjelse til den populære JBL Pulse-serie leverer 12 timers batterilevetid på en

enkelt opladning, mens den vand- og støvtætte IP67-klassificering sikrer, at højttaleren kan

håndtere næsten alle vejrforhold. Dens robuste bærerem gør den let at have med på farten, så

du har musikken med dig, uanset hvor du skal hen. For et uendeligt stort lydbillede kan du

gennem JBL PartyBoost-funktionen trådløst oprette forbindelse til alle de andre JBL-enheder

med PartyBoost-funktionen, du kan finde. Der er nemlig ingen grænse for, hvor mange

højttalere du kan forbinde med hinanden. Gennem JBL Portable-appen kan festdeltagerne

vælge lysshowets farver og effekter, så det passer perfekt til stemningen, uanset om musikken

er tændt eller slukket.

JBL Pulse 5 egenskaber:

JBL Original Pro Sound: Oplev den ikoniske lyd fra JBL Original Pro Sound i alle

retninger

Vibrant 360 LED light show: Se musikken udfolde sig omkring dig med en række temaer

og tilpasninger

JBL Portable app: Styr nemt farverne og indstillingerne på dine lysshow gennem JBL

Portable-appen

Trådløs Bluetooth® streaming V5.3: Forbind op til to smartphones eller tablets trådløst

til højttaleren, og nyd lyden fra JBL Original Pro Sound på skift

12 timers batterilevetid med USB-C-opladning: Fest hele dagen eller hele natten. En

enkelt opladning af din Pulse 5 giver op til 12 timers afspilning

IP67 vand- og støvtæt: Bekymringer om at spilde eller om det bliver regnvejr, er fortid.

Selv en tur i vandet skader ikke

JBL PartyBoost: Forbind to JBL PartyBoost-kompatible højttalere for stereolyd, eller

forbind endnu flere JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at tage festen til nye højder

Pris: DKK 1.999.



JBL BoomBox 3 leverer et kæmpe lydbillede med sit nye 3-vejs højttalersystem bestående af

en kraftfuld racerbaneformet subwoofer, to mellemtone drivere og to diskanthøjttalere. Den

bærbare højttalers nye design giver en dybere bas end dens forgængere, og har samtidig mere

klarhed og kraftfuld lyd end før. Med 24 timers batterilevetid kan du fylde festen med lyden fra

JBL Original Pro Sound, indtil den sidste gæst går hjem.

 

IP67-klassificeringen for vand- og støvtæthed gør, at BoomBox 3 kan klare langt de fleste

vejrforhold. Højttalerens robuste metalhåndtag har et iøjnefaldende orange silikonegreb, som

er designet med komfort for øje, så du kan bære højttaleren fra fest til fest. JBL BoomBox 3

holder samtidig dine enheder opladet med dens indbyggede powerbank, så du aldrig løber tør

for strøm. Hvis én højttaler ikke er nok, kan du med PartyBoost-funktionen forbedre din

musikoplevelse endnu mere ved at forbinde den til andre JBL PartyBoost-kompatible højttalere

for endnu større og kraftigere lyd.

 

JBL Boombox 3 egenskaber:

JBL Original Pro Sound: Giver fantastisk lyd hele dagen med den karakteristiske bas

Den længste batterilevetid i serien: Lyt hele dagen, bogstaveligt talt, med et indbygget,

genopladeligt Li-ion-batteri, der understøtter op til 24 timers spilletid

Trådløs Bluetooth® Streaming V5.3: Forbind op til 2 smartphones eller tablets trådløst

til højttaleren, og nyd lyden fra JBL Original Pro Sound på skift

JBL PartyBoost: Forbind to JBL PartyBoost-kompatible højttalere for stereolyd, eller

forbind endnu flere JBL PartyBoost-kompatible højttalere for at sætte gang i festen
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IP67 vand- og støvtæt: Tag højttaleren med til stranden eller poolen uden at bekymre dig

om der bliver spildt på højttaleren eller om der kommer regn. Selv en tur i poolen skader ikke

højttaleren

Indbygget powerbank: Oplader smartphones og tablets via USB, selv mens musikken

spiller

Tilgængelig i sort og squad-farver

Pris: DKK 3.999

 

JBL Pulse 5 og BoomBox 3 bliver leveret i JBL’s nyeste miljøvenlige indpakning.

JBL Pulse 5 og BoomBox 3 vil være tilgængelige på JBL.com og udvalgte forhandlere fra

sommeren 2022.
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OM JBL

JBL-brandet er indbegrebet af den fantastiske lyd, der skaber livets største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder
som Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendture i bilen,
hæver JBLs produkter lytternes oplevelser med prisvindende lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik.
Med faglige anbefalinger og over 75 år med branchens førende innovation, er JBL-brandet autoriteten inden for
teknisk overlegen lyd. Den førende teknologi fra JBLs Signature Sound er drivkraften bag store
popkulturarrangementer, og brandet har indgået partnerskaber med nogle af verdens største talenter inden for
musik, sport og esport.
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