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Jawbone lanserar Mini Jambox i Sverige: 

Riktigt stort trådlöst ljud har aldrig varit mindre! 
 

Nu lanserar ljudspecialisten Jawbone Mini Jambox – en ny medlem i den bästsäljande 

Jambox-familjen av trådlösa, smarta Bluetooth-högtalare. Med en tjocklek på bara 2,45 cm 

är Jambox Mini extremt bärbar. Den får enkelt plats i fickan eller handväskan, redo att 

leverera enastående bra och högklassigt ljud överallt. 

 

– På Jawbone tror vi på produkter som gör vardagens upplevelser bättre – det är därför vi har skapat 

Mini Jambox, säger Travis Bogard som är produkt- och strategiansvarig på Jawbone. Man kan ta med 

sig sin Mini Jambox praktiskt taget överallt och på ett enkelt sätt njuta av eller dela med sig av sin 

underhållning. Man kan t ex spela musik via Spotify när man är på resa, visa sina vänner ett 

videoklipp på en fest eller ringa familjen via Skype när man långt hemifrån. Eftersom de flesta redan 

tittar och lyssnar på det mesta via sin smartphone eller surfplatta, kommer den bästa högtalaren att 

vara den som man alltid kan ta med sig. Och med Mini Jambox får man ett riktigt bra ljud, var man än 

befinner sig. 

 

Sofistikerad unibody-design 

Mini Jambox är tillverkad i ett enda stycke aluminium som utgör både ramen och högtalarens fram- 

och baksida. Det styva lufttäta höljet ger optimala akustiska förutsättningar för att producera riktigt 

högklassigt ljud. På utsidan utstrålar det precist skulpterade aluminiumhöljet en innovativ blandning 

av högteknologi och exklusiv design. 

 

– Jawbones historik som ledande inom såväl design som teknik, hårdvara och mjukvara har gjort det 

möjligt för oss att skapa en trådlös och extremt bärbar högtalare som är mindre, lättare och starkare 

än någonsin tidigare, säger Yves Behar, som är chief creative officer på Jawbone. Unibody-höljet i 

aluminium är en fullständig omarbetning av vår ikoniska Jambox och det är också vår mest avant-

gardistiska högtalardesign hittills. Det gör det möjligt för oss att packa ännu mer ljud och teknik i ett 

betydligt mindre och mer bärbart paket. 

 

Det kompakta, 255 gram lätta, paketet skapar en lufttät inneslutning med två neodymelement och 

ett passivt baselement som tillsammans ger ett fantastiskt bra ljud för sin storlek. Tack vare 

avancerad digital signalteknik är Mini Jambox optimerad för att spela olika ljudmaterial och 



musikgenrer med bästa möjliga ljudkvalitet: Filmer, spel och röst samt alla typer av musik, från hip 

hop till klassiskt. Det inbyggda uppladdningsbara litiumjonbatteriet klarar upp till 10 timmars 

kontinuerlig uppspelning och 75 timmars standbytid. 

 

Anpassa med Jambox-app 

Till Mini Jambox hör också en gratis Jawbone-app för iOS och Android som gör det möjligt att både 

göra inställningar av högtalaren och skapa egna spellistor direkt från sin smartphone eller mobila 

enhet (spellistefunktionen finns för närvarande endast för iOS men kommer snart också för Android). 

Det är bara att lägga till sina iTunes-, Rdio- , Spotify och Deezer-låtar till Jawbone-appen, så går det 

sedan att komma åt alla spellistor på ett och samma ställe, och enkelt växla mellan de olika låtarna 

och musiktjänsterna med bara ett fingersvep. 

 

Med appen går det att ge sin Mini Jambox ett eget namn och välja bland någon av de elva röster och 

åtta språk som kan användas för röstmeddelanden från högtalaren. Det går också att ställa in Talk-

knappen på högtalaren för en rad olika funktioner, som t ex att aktivera Siri på en iPhone eller 

automatiskt ringa en förinställd kontakt. Eftersom Mini Jambox även fungerar som högtalartelefon, 

kan flera delta i telefonsamtal samtidigt, med en kristallklar ljudåtergivning. 

 

Mini Jambox kan dessutom uppdateras med LiveAudio, som är Jawbones unika tredimensionella 

ljudupplevelse, direkt från hemsidan jawbone.com. Genom att slå på LiveAudio-funktionen känns det 

som att man befinner sig mitt i filmen eller spelet. Och i takt med att fler funktioner och tjänster 

finns tillgängliga via appen, kommer Mini Jambox bli ännu bättre med tiden. 

 

Färger, pris och tillgänglighet 

Mini Jambox finns i nio olika färger och fem utseenden (Red Dot, Silver Dot, Graphite Facet, Blue 

Diamond, Aqua Scales, Purple Snowflake, Yellow Dot, Orange Dot och Green Dot). 

 

Cirkapriset inkl moms för Mini Jambox är 1 500 kronor och den finns tillgänglig från den 15 oktober 

2013 i Apple Stores och på jawbone.com samt från övriga återförsäljare från slutet av november. En 

aktuell lista över försäljningskanalerna finns på jawbone.com/retail-partners. 

 

Jawbone-appen kan laddas ner kostnadsfritt från App Store och Google Play. Funktionen för 

streaming och spellistor finns för närvarande på iOS-appen och är kompatibel med alla Jawbone-

högtalare såväl som ljudenheter från andra leverantörer. Streaming och spellistor med Android-

appen kommer något senare. (Möjligheten till egna inställningar av högtalaren med appen är 

exklusiv för Mini Jambox.) 

---- 

 

Mediekontakter 

Produktinformation: Jörgen Nordin, Jawbone – 070-565 30 69 – jnordin@jawbone.com 

Produkttest: Bobby Lundqvist – 070-750 51 10 – bobby@comvision.se  

 
Om Jawbone 

I mer än ett decennium har Jawbone utvecklat innovativa och lättanvända bärbara teknik- och ljudenheter med 

sofistikerad design. Bland Jawbones produkter finns Jambox-högtalarna, Bluetooth-headseten ERA och Icon 

samt livsstilsarmbandet UP. Jawbone är privatägt och har sitt huvudkontor i San Francisco. www.jawbone.com 



Mini Jambox specifikation 

Mikrofon Inbyggd, Typ 1 (handsfree) 

Bluetooth 4.0 

3,5 mm-anslutning, in 1 st 

Strömkälla Batteri (Laddningsbart litiumjon) 

Speltid (upp till) 10 tim 

Färger: Röd, silver, grafitgrå, blå, turkos, lila, gul, orange och grön 

Medföljande tillbehör Laddkabel (Micro- USB) och 3,5 mm hörlurskabel  

Dimensioner (B x H x D) 15,4 x 5,8 x 2,45 cm 

Vikt 0,255 kg 

 

Jawbone, Jambox, Mini Jambox, LiveAudio och SmartSpeaker är registrerade varumärken som tillhör AliphCom 

dba Jawbone 


