JBL verlegt de lat met een nieuwe Soundbar
serie
Drie nieuwe modellen. Een krachtig geluid. MultiBeam™tech.

IFA 2019, BERLIJN – 5 SEPTEMBER 2019 - Een gestroomlijnd model, krachtige bas en
nog intenser geluid: JBL tilt home entertainment naar een hoger plan. Op IFA worden vandaag
drie splinternieuwe producten gelanceerd: een compacte alles-in-één oplossing, een
kamervullende surround-sound en een diepe bas Bar. Voor ieder wat wils in de nieuwe
Soundbar serie.
Voor de ultieme filmfan biedt de JBL Bar 5.1 Surround een panoramische surround-sound
ervaring met één bar en een 10” draadloze subwoofer. Dankzij de gepatenteerde MultiBeamtechnologie van JBL is panoramische surround-sound nu mogelijk zonder extra luidsprekers en
kabels. De speciale configuratie van vijf full range drivers en twee tweeters met zijwaartse
plaatsing zorgt voor een ruimtevullende ervaring. JBL’s Bar 5.1 Surround past naadloos binnen
je bestaande muzieksysteem en biedt bovendien ingebouwde Wifi, Airplay 2 en Chromecast.

Met de JBL Bar 2.1 Deep Bass draait het allemaal om het basgeluid. Zo wordt je woonkamer
omgetoverd tot een privé bioscoop of stadion. Laat de popcorn maar doorkomen en geniet van
de bas met integrale Dolby Digital. Bar 2.1 Deep Bass produceert 300W aan krachtig geluid en
heeft een elegant, gestroomlijnd ontwerp waarmee je ook via Bluetooth muziek kunt streamen
vanaf je telefoon of tablet.
De compacte maar krachtige JBL Bar 2.0 All-In-One is een alles-in-één soundbar met
ingebouwde baspoort, die bovendien super eenvoudig is te installeren. Ideaal voor mensen die
het geluid van een tv in de slaapkamer of woonkamer een boost willen geven. Bar 2.0 is
daarnaast voorzien van Bluetooth om muziek te streamen.

Het hele assortiment past naadloos in je leven (en voor je tv!) met prachtige materialen en
natuurlijk JBL’s kenmerkende sound.
‘JBL ontwerpt soundbars voor elke thuisomgeving en situatie. Met onze nieuwe collectie tillen
we audio naar een hoger plan. Of klanten nu op zoek zijn naar een volledig surround-sound
systeem, een beter basgeluid of een audio-oplossing voor een kleine ruimte, met een JBL
soundbar wordt het alledaagse een epische ervaring,’ zegt Dave Rogers, President van
HARMAN Lifestyle Audio.

OVER JBL

Met onze kenmerkende JBL sound willen we mensen niet alleen muziek laten luisteren, maar ook laten beleven.
Het geluid van JBL geeft energie en maakt ieder moment nèt wat meer epic. Al ruim zeventig jaar zijn we dé
keus voor artiesten, geluidstechnici en muziekliefhebbers van over de hele wereld. Van operahuizen tot in-carstereo's en draadloze bluetooth luidsprekers - waar mensen ook muziek willen voelen, wij zijn er, en zorgen altijd
voor dat beetje extra.
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