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Skap kinoopplevelsen hjemme med JBL Bar
1000, én av fire nye JBL lydplanker med Dolby
Atmos
HARMAN leverer et banebrytende lydbilde med toppmodellen JBL Bar 1000.

Lydplanken er det mest avanserte systemet fra JBL så langt.
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OSLO – 30. august 2022 – Toppmodellen JBL Bar 1000 er en av fire nye Dolby Atmos JBL-

lydplanker. Den nye lydplanken drar deg inn i en altoppslukende verden med 3D-surroundlyd.

Skap kinooplevelsen hjemme, helt uten ledninger! Med 7.1.4.-kanaler bruker JBL Bar 1000

kraftige drivere for å omfavne deg av Dolby Atmos og DTS:X 3D-sorroundlyd. JBL Bar 300,

JBL Bar 500 og JBL Bar 800 slutter seg til JBL Bar 1000 for å fullføre den helt nye JBL Bar-

serien.   

Trådløse høyttalere  

 Harman inviterer deg til å oppleve filmer, spill og musikk på en unik og revolusjonerende måte

med JBL Bars 1000s avtakbare høyttalere og 10’’ trådløse subwoofer-høyttaler. Du kan enkelt

plassere de avtakbare surround-høyttalerne bak deg. Nyt fantastisk lyd uten å tenke på

ledninger og ekstra strømkoblinger. I tillegg til HARMANs unike MultiBeam-teknologi, skaper

JBL Bar 1000s fire kraftige drivere realistiske og nøyaktige høydeeffekter for å skape ekte Dolby

Atmos DTS:X 3D-surroundlyd.   

 

Få med deg alt som skjer  

 Blir du forvirret av kompliserte plott i spionfilmer? Ingen fare, med JBL Bar 1000 vil du aldri

gå glipp av et ord i dialogene, selv når surround-effekten når toppen. Alle de fire lydplankene

bruker PureVoice-teknologi. Sammen med JBLs unike algoritme for optimalisert

stemmeklarhet kan du holde tritt med de mest kompliserte og utspekulerte komplottene.    

 

Størrelse er ikke alt  

 For de som ser etter mindre oppsett som ikke går på kompromiss av lyden, er JBL Bar 800 et

verdig alternativ. Akkurat som JBL Bar 1000, har JBL Bar 800 avtakbare trådløse sorround-

høyttalere. Disse bruker to kraftige drivere til å skape det imponerende nivået til Dolby Atmos

3D-surroundlyd. Den 10’’ subwoofer-høyttaleren skaper en fordypende hjemmekinoopplevelse

som kan tilpasses enhver film, spill eller spilleliste gjennom JBL One-appen.   

 

JBL Bar 500 vekker filmer til live med MultiBeam, Dolby Atmos® 3D-surroundlyd, og utrolig

bass fra den 10" subwoofer-høttaleren, mens JBL Bar 300 er en kompakt, alt-i-én MultiBeam

og Dolby Atmos drevet løsning for de som leter etter ekstraordinær 3D-lyd som også sparer

plass.   

 

Enkel tilkobling og aktivering  



 JBL Bar One-appen lar deg enkelt sette opp og bla gjennom integrerte musikkplattformer for å

finne din nye favorittsang. Den lar deg også tilpasse EQ-innstillinger for en personlig

lytteropplevelse. 

 

Forbedret tilkobling og uanstrengt kontroll. Ved å koble stemmeenheten din til lydplanker i den

nye JBL Bar-serien, kan du umiddelbart be Alexa, Google Assistant, eller Siri om å strømme all

favorittmusikken din. Hver av de nye lydplankene gir deg også tilgang til over 300 nettbaserte

musikkstrømmetjenester gjennom AirPlay 2, Alexa MRM og Chromecast built-in. Nyt alt av ditt

foretrukne lydinnhold, internettradio og podkaster i høy oppløsning.   

 

«Hele den nye JBL Bar-serien hever virkelig nivået, men det er JBL Bar 1000 som skiller seg

ut for meg. Å pakke inn så mange funksjoner, drivere og den særdeles imponerende akustiske

ytelsen i én slank, brukervennlig lydplanke er en utrolig funksjon, og jeg er stolt av teamet

vårt for å levere et slikt produkt», sier Dave Rogers, President i HARMAN Lifestyle Divison.   

  De nye tilskuddene til Bar-serien blir tilgjengelig på no.JBL.com fra september 2022.   
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ABOUT JBL

Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av
prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft
og industriledende innovasjon, har merkevaren JBL sine talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden
over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens
største popkulturelle arrangementer, og JBL samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport
og e-sport.
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