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JBL utvider Bar-serien med den nye
toppmodellen JBL Bar 1300
Skap kinofølelsen hjemme med JBLs mest avanserte lydplanke hittil. 

CES 2023, Oslo – 4. januar 2023 – Det nye tilskuddet i Bar-serien, JBL Bar 1300, vil gi deg

en lydopplevelse helt utenom det vanlige. Med Dolby Atmos® og DTS:X 3D-surroundlyd,

forsterket ved hjelp av avtagbare og trådløse surround-høyttalere, bringer JBL Bar 1300 med

seg kinoens intense lydbilde inn i din egen stue.
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En ekte hjemmekinoopplevelse, helt uten kabler. Med 15 kanaler bruker JBL Bar 1300 seks

kraftige drivere og HARMANs unike MultiBeam™-teknologi, for å skape en altoppslukende

lydopplevelse som utnytter sfæren av Dolby Atmos® og DTS:X 3D-surroundlyd. Med avtagbare

trådløse surround-høyttalere og en 10’’ trådløs subwoofer, vil man oppleve et lydnivå i

særklasse, enten man ser på film, spiller eller hører på musikk.

Plasser de to avtagbare høyttalerne hvor som helst i rommet, og bli blåst av banen med

klokkeklar lyd, uten kabler og ekstra strømtilkoblinger. Du kan også sette en av de avtakbare

høyttalerne sammen med en hvilken som helst Bluetooth-enhet, som en frittstående høyttaler,

eller pare dem sammen for kraftig stereolyd.

 

«Rekkevidden til våre lydplanker fra JBL tar hjemmekinoanlegg til neste nivå, og JBL Bar 1300

skiller seg virkelig ut,» sa Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division. «Vi har pakket

et rekordantall funksjoner, drivere og en svært imponerende akustisk ytelse i én allsidig og

brukervennlig lydplanke».

 

For å bygge på JBL Bar-serien er JBL Bar 1300 utstyrt med HARMANs PureVoice. Denne nye

teknologien bruker HARMANs unike algoritme for optimalisert stemmeklarhet – slik at du kan

holde tritt med de mest kompliserte og utspekulerte komplottene.   

 

Underholdningsentusiaster kan enkelt koble lydplanken til nettbaserte musikktjenester via Wi-

Fi, kompatible høyttalere og bla gjennom integrerte musikkplattformer for å finne nye sanger

og artister gjennom den nye JBL One-appen. Med den nye appen kan brukerne skape unike og

personlige lytteropplevelser ved å tilpasse EQ-innstillingene ut ifra egne preferanser.

 

Du kan enkelt koble JBL Bar 1300 til en stemmeassistent-aktivert enhet og be Alexa, Google

Assistant, eller Siri om å strømme din favorittmusikk. Du får også tilgang til over 300

nettbaserte musikkstrømmetjenester gjennom AirPlay 2, Alexa MRM og Chromecast built-in,

og kan nyte alt ditt foretrukne lydinnhold, internettradio og podkaster i høy oppløsning. 

 

JBL Bar 1300 blir tilgjengelig for 15 000 kr på no.JBL.com i februar 2023.

 

JBL Bar 1300 spesifikasjoner:

●     11.1.4 kanaler og 6 kraftige drivere

●     1170W strømutgang



●     Dolby Atmos®, DTS:X 3D surround-lyd og MultiBeamTM-teknologi

●    10’’ trådløs Subwoofer

●  HARMAN PureVoice-teknologi

●    Kompatibel med JBL One-appen

●    Pris: 15 000 NOK

●    Tilgjengelig fra februar 2023 på no.JBL.com
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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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