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Musik er den perfekte gave
Leder du efter den perfekte gave til den miljøbevidste musikelsker, gameren
eller dig selv? Så behøver du ikke at lede længere. JBL og Harman Kardon
har nemlig flere oplagte bud, der tilbyder noget for enhver livsstil og enhver
pengepung, som både kan nydes derhjemme eller på farten

JBL Tune Flex

Hør musik på præcis den måde, du ønsker med JBL Tune Flex, som er de første earbuds med

JBL’s ’Sound Fit’, der byder på fleksible indstillingsmuligheder og den perfekte pasform til

enhver livsstil.
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Et par earbuds med to helt forskellige måder at lytte på. Vær opmærksom på dine omgivelser

gennem det åbne design, eller sæt et par tætforseglende silikonekopper på for at skærme for

baggrundsstøj. Skift mellem det åbne eller tætforseglende design og personliggør derefter

lydoplevelsen yderligere med 'Sound Fit' via JBL Headphones-appen.

JBL Tune Flex kommer med JBL Pure Bass Sound, der giver den velkendte basfokuserede lyd,

du kender fra JBL. Med op til 8 timers batterilevetid i øretelefonerne og op til 24 mere i etuiet,

kan du have musikken med dig overalt på præcis den måde, du ønsker.

JBL Tune Flex er tilgængelig på JBL.com for DKK 799,00.

JBL Quantum 910 Wireless

Spring direkte ind i spillets verden uden begrænsninger med det seneste JBL headset til

gaming, JBL Quantum 910 Wireless. Med det trådløse JBL Quantum 910 headset er du fri for

ledninger, hvor avanceret tracking-teknologi giver en fordybende spiloplevelse.
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Den integrerede tracking-teknologi JBL QuantumSPHERE360™ og JBL QuantumSPATIAL

360™ placerer dig i centrum af ethvert spil og giver dig en uhørt fornemmelse for, hvor lyde i

spillet kommer fra. De indbyggede sensorer registrerer selv de mindste hovedbevægelser og

JBL Quantum SURROUND giver lyden rummelige dimensioner.

 

Headsettet er kompatibelt med alle platforme, så du skal bare tilslutte det til din PC, konsol

eller mobil. Med 39 timers batterilevetid og USB-opladningskabel kan du spille så længe, du har

lyst.

 

JBL Quantum 910 Wireless er tilgængelig på JBL.com for DKK 1.699,00.

JBL Live PRO 2

Uanset om det er musik, en podcast eller et onlinemøde vil JBL Live PRO 2 levere den bedste

lydoplevelse med JBL Signature Sound, hvor end du befinder dig.

 

Høretelefonerne ser en opgradering fra tidligere modeller med True Adaptive Noise Cancelling-

og Smart Ambient-teknologi, forbedret batterilevetid og hele 6 mikrofoner for perfekt

stemmeklarhed.
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Høretelefoner har 11mm drivere i det populære 'stick'-design med ovale rør for at sikre bedre

støjreduktion og skarpere lydkvalitet med op til 40 timers afspilningstid. Desuden er de IPX5

vand- og stænktætte, så de kan modstå vind og vejr.

JBL Live PRO 2 er tilgængelig på JBL.com for DKK 1.199,00.

JBL Reflect Aero

Med JBL Reflect Aero får du en træningsmakker, der dukker op hver gang og byder på et IP68

vandtæt og svedresistent design. De leverer en sikker pasform og høj komfort med det ikoniske

og justerbare POWERFIN-design - selv ved de mest intense træningspas. 'Check my Fit' hjælper

dig med at finde den rette pasform.

 

JBL Reflect Aero kommer med den genkendelige og basfokuserede JBL Signature Sound, der

gennem 6,8mm dynamiske drivere giver dig udsøgt melodisk selskab i træningscenteret, på

farten eller i hjemmet.

 

https://dk.jbl.com/home?gclid=Cj0KCQjwrs2XBhDjARIsAHVymmSe9O8FIQWxg2kVrHYKO85ZqxfHMSa3fDk5lzCx7XOlVGWlnAHkuXoaArxYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://news.jbl.com/images/434381


Høretelefonerne er designet med fokus på holdbarhed og bærer også præg af HARMANs

seneste tiltag inden for bæredygtighed, hvor etuiet består af 54 % mindre plastik sammenlignet

med forgængeren. JBL Reflect Aero kommer også i JBL’s seneste miljøvenlige indpakning.

 

JBL Reflect Aero er tilgængelig på JBL.com for DKK 1.199,00.

JBL Go 3 Eco og JBL Clip 4 Eco

Nyt innovativt og miljøvenligt design, men stadig samme JBL Pro Sound, som du kender den.

De to bærbare favoritter fra JBL kommer med fantastisk lyd og flere funktioner – nu på

bæredygtig vis.

 

Hovedkonstruktionen på de nye bærbare højttalere er produceret med 90 % PCR-plastik (Post

Consumer Recycled) og højttalergitteret er af 100 % genanvendt stof. Samtidig kommer

højttalerne i JBL’s mest bæredygtige indpakning til dato. Dermed reduceres mængden af ny

plastik i produkterne, så det samlede CO2-aftryk er lavere end normalt.

 

https://dk.jbl.com/home?gclid=Cj0KCQjwrs2XBhDjARIsAHVymmSe9O8FIQWxg2kVrHYKO85ZqxfHMSa3fDk5lzCx7XOlVGWlnAHkuXoaArxYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://news.jbl.com/images/439241


Som den ultimative bærbare højttaler kan JBL Go 3 Eco være i din lomme og har en

batterilevetid på fem timer. Med den velkendte JBL Pro Sound og kraftfulde bas er den også

klar til strandturen – den er nemlig IP67 vand- og støvtæt.

 

Den kompakte og praktiske JBL Clip 4 Eco leverer 10 timer batterilevetid og høj basydeevne.

Den integrerede krog er robust nok til at klare lidt af hvert. Hægt den fast til rygsækken eller

cyklen – så vil Clip 4 Eco levere lyden til dine eventyr.

 

JBL Go 3 Eco og JBL Clip 4 Eco er tilgængelige fra december 2022 på JBL.com til

henholdsvis €39,99 og €59,99. Danske priser kommer senere.

JBL PartyBox Encore

Festhøjttaleren har et indbygget lysshow, der synkroniseres med dens imponerende 100W JBL

Pro Sound. JBL PartyBox Encore kommer også med en trådløs mikrofon, så du kan synge med

på dine yndlingssange hele natten lang.
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JBL PartyBox Encore er designet med et solidt håndtag og et design, der gør, at du kan tage

højttaleren med på farten og sørge for festen, lige meget hvor du befinder dig. Med op til 10

timers batterilevetid og et IPX4-stænktæt design kan du feste hele natten indendørs eller

udendørs uden at tænke på, hvilke overraskelser vejrguderne har planlagt, eller om der bliver

spildt på højttaleren.

 

JBL PartyBox Encore er tilgængelig på JBL.com for DKK 2.699,00.

JBL Pulse 5

Kom i feriestemning og tag din lydoplevelse til nye højder med JBL Pulse 5 der akkompagneres

af et 360-graders funklende lysshow, som synkroniseres med musik til perfektion.

 

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.
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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 er tilgængelig på JBL.com for DKK 1.999,00.

JBL Bar 300

Med JBL Bar 300 får du mulighed for at fordybe dig i fantastisk 3D-surround sound. Du får en

følelse af, at du sidder i biografen uden at skulle forlade hjemmet. Soundbaren er med

PureVoice-teknologi, som sikrer en høj lydkvalitet ved dialog i film eller spil, selvom der også er

skruet op for baggrundslyde.
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Den nye JBL Bar 300 er en kompakt og mindre soundbar med all-in-one MultiBeam™ og

Dolby Atmos® teknologi som giver dig adgang til et væld af forskellige funktioner. Med JBL

One appen kan du nemt integrere din foretrukne musiktjeneste, og vælge præcis den EQ-

indstilling, som passer til dig.

 

Du kan også tilslutte soundbaren med din foretrukne stemmeassisterede enhed – om det er

Amazon Alexa, Google Assistant eller Siri, bestemmer du. Samtidig har du adgang til over 300

online streamingtjenester gennem AirPlay 2, Alexa MRM og indbygget Chromecast.

 

JBL Bar 300 er tilgængelig på JBL.com for DKK 2.999,00.

Harman Kardon Onyx Studio 8

Onyx Studio har aldrig lydt så godt som den seneste tilføjelse til serien, Harman Kardon Onyx

Studio 8. Samtidig, er det den mest miljøvenlig højttaler i serien til dato.
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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.

Harman Kardon Onyx Studio 8 er både stilfuld og bæredygtig. Den bærbare premium

Bluetooth-højttaler til hjemmet er akustisk konstrueret og udformet med bæredygtige

materialer, så du med god samvittighed kan nyde den kompromisløse lydkvalitet, som

mærket er kendt for.

 

Harman Kardons uovertrufne lydekspertise skinner for alvor igennem, når bashøjttaleren på

120mm og dobbelte 20mm diskanthøjttaler skaber trykbølger. Med en batterilevetid på 8 timer

og et slankt, anodiseret aluminiumshåndtag, kan du tage Onyx Studio 8 med dig, hvorend turen

går hen.

 

Harman Kardon Onyx Studio 8 er tilgængelig på harmankardon.dk available for

DKK 2.999,00
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