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JBL Bar 1000 is het pronkstuk van vier nieuwe
Dolby Atmos® JBL® soundbars
Breng het bioscoopgevoel in huis met JBL’s meest geavanceerde soundbar ooit

AMSTERDAM – 30 Augustus 2022 – Met de introductie van JBL’s nieuwste soundbar, de

JBL Bar 1000, dompel je jezelf onder in 3D surround sound. Een ware bioscoopervaring - maar

dan zónder draden. De 7.1.4. channel JBL Bar 1000 gebruikt vier up-firing drivers waardoor je

helemaal opgaat in de sfeer van Dolby Atmos® en DTS:X 3D surround sound. De JBL Bar 300,

JBL Bar 500 en JBL Bar 800 voegen zich bij de JBL Bar 1000 en maken de gloednieuwe JBL

Bar Series compleet. 
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Begeef je middenin de actie met de JBL Bar 1000, die je met zijn afneembare en draadloze

surround speakers en 10’’ draadloze subwoofer uitnodigt om films, games en muziek te ervaren

zoals je dat nog nooit eerder ervaren hebt. Plaats de twee afneembare surround speakers op

batterijen achter je en laat je meeslepen door adembenemend geluid, zonder draden of extra

stroomvoorzieningen. In aanvulling op HARMAN’s unieke Multibeam® technologie, creëren

de vier up-firing drivers realistische en nauwkeurige hoogte-effecten voor een echte Dolby

Atmos®  en DTS:X 3D surround sound.

 

Mis geen woord meer van een gesprek tijdens de film - zelfs als de surround-effecten je om de

oren vliegen. De vier nieuwe soundbars zijn allemaal uitgerust met PureVoice-technologie, die

gebruikmaakt van JBL’s unieke algoritme dat stemhelderheid optimaliseert. Zo kun je zelfs de

meest ingewikkelde gesprekken volgen.

 

Voor degenen die een wat kleinere setting willen zonder in te leveren op geluid, is de JBL Bar

800 een uitstekend alternatief. Net als de JBL Bar 1000 heeft de JBL Bar 800 afneembare en

draadloze surround speakers die samen met twee up-firing drivers ruimte creëren voor een

Dolby Atmos® 3D surround sound dat werkelijk al je verwachtingen overtreft. De 10’’

subwoofer zorgt voor een meeslepende bioscoopervaring die je met de JBL One app kunt

toepassen op elke film, game of playlist.

 

De JBL Bar 500 brengt films tot leven met MultiBeam™, Dolby Atmos® surround sound en de

uitstekende bass van de draadloze 10’’ subwoofer. De JBL Bar 300 is een compacte, all-in-one

Multibeam™ en door Dolby Atmos® aangedreven oplossing voor diegenen die van

buitengewoon 3D-geluid willen genieten én willen besparen op ruimte. 

 

Met de JBL One app installeer je alles gemakkelijk en browse je door geïntegreerde

muziekplatforms. En: voor een persoonlijke luisterervaring kun je de EQ settings volledig

aanpassen aan jouw wensen. 

 

Verbeterde connectiviteit en moeiteloze besturing. Koppel een van de nieuwe JBL Bars aan je

apparaat met voice-assistant en je kunt Alexa, Google Assistant of Siri direct vragen om je

favoriete muziek af te spelen op de soundbar. Elk van de nieuwe soundbars geeft je via AirPlay

2, Alexa MRM en Chromecast built-in™ toegang tot meer dan 300 online muziek streaming

services. Geniet van al je favoriete audio content, internet radio en podcasts in high definition. 

 



“De volledig nieuwe JBL Bar-lijn tilt de collectie echt naar een hoger niveau, maar de JBL Bar

1000 steekt er voor mij wel echt bovenuit. Om zoveel specificaties, drivers en de bijbehorende

akoestische prestatie waar je mond echt van openvalt in zo’n slanke en gebruiksvriendelijke

soundbar te krijgen, is ongelooflijk. Ik ben heel trots op ons team, dat zo’n product heeft

afgeleverd.” - aldus Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

De nieuwe aanvullingen op de Bar Series zijn vanaf september 2022 verkrijgbaar op

www.jbl.com. 
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OVER JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van iconische
evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw eigen weekendtripjes.
Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die speciale momenten naar een hoger niveau.
Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie, combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie
en het talent van technici en ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten
op het gebied van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar
muziek luisteren, het laat ze muziek beleven. 
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