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Szukaj: 

Podziel się: Na Think-About wielokrotnie opisywaliśmy już koncepty różnych głośników. Często są to

niewielkie projekty, ale zdarzają się także gadżety, do których rękę przyłożyli projektanci z

największych światowych firm. Przykładem może być Sb2000 od firmy Philips. JBL Pulse

to, jak sama nazwa wskazuje, urządzenie zaprojektowane przez fachowców z innego

światowego giganta, JBL.

Jest to typowy głośnik Bluetooth. Zamontowano w nim dwa, wysokiej jakości głośniczki, co

daje możliwość uzyskania dźwięku stereo. To co wyróżnia JBL Pulse od innych urządzeń

tego typu, dostępnych na rynku, jest to, że jego obudowa pokryta jest diodami. Diody te

będą migać w sposób zsynchronizowany z odtwarzaną muzyką.

Urządzenie zachwyca ciekawym designem, który został doceniony przez ekspertów i

nagrodzony nagrodą Red Dot w kategorii Design.  Producenci zapewniają, że

zamontowane wewnątrz akumulatory pozwolą na odtwarzanie muzyki przez 10h. Jego

cena, w polskiej dystrybucji, została ustalona na poziomie 799 zł.

JBL Pulse – designerski głośnik od JBL
Łukasz,28 września 2014
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