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JBL höjer ribban med nya Soundbar-serien
IFA 2019, BERLIN - 5 SEPTEMBER, 2019 -  Smartare, kraftigare bas och ett

tredimensionellt ljud; JBL har tagit hemmaunderhållningen till nästa nivå. Med tre helt nya

produkter som lanseras på IFA i dag, inklusive en kompakt allt-i-ett-lösning, en djup bas-

skönhet och ett surroundljud som fyller hela rummet, finns det något för alla i JBLs nya

Soundbar-serie.

 

JBL Bar 5.1 Surround ger filmälskare en otrolig surroundljudupplevelse från en enda soundbar

och en 10” trådlös subwoofer. Tack vare JBLs patenterade MultiBeam-teknik, är surroundljudet

nu tillgängligt utan extra bakre högtalare och sladdar. Den speciella konfigurationen med fem

baselement, som täcker hela skalan, och två sidodiskanter ger en upplevelse som fyller rummet.

JBL:s Bar 5.1 Surround blir sömlöst en del av ditt trådlösa musiksystem, med inbyggd wifi,

Airplay 2 och Chromecast.

 

Allting handlar om basen, som är nästa i raden med JBL Bar 2.1 Deep Bass, som omvandlar ditt

vardagsrum till din egen privata biosalong. Fram med popcornen och njut av basen med

inbyggt Dolby Digital. Med 300 W kraftfullt ljud och en smart design, låter Bar 2.1 Deep Bass

dig även strömma musik från en mobiltelefon eller surfplatta via Bluetooth.

 

Den kompakta men kraftfulla JBL Bar 2.0 är en allt-i-ett soundbar med inbyggd basport och

den är otroligt enkel att installera. Bar 2.0 har även inbyggd Bluetooth för musikströmning, och

är perfekt för dig som är på jakt efter ett sätt att förstärka ljudet för en liten sovrums- eller

vardagsrums-TV.

 

Hela serien är designad för att enkelt passa in i din livsstil (och framförallt din TV!) med

premiummaterial och, naturligtvis, JBL Signature Sound, som är bäst i klassen.

 

⏲

http://news.jbl.com/


OM JBL

JBL är skaparna bakom det fantastiska ljud som formar livets mest episka stunder. Från ikoniska händelser som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor, lyfter
JBL lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud som låter dem få ut det mesta av varje ögonblick. Med
oöverträffad professionell behörighet och över 60 års erfarenhet av att leverera branschledande innovationer, är
JBL experter när det kommer till att utveckla överlägset ljud.

”JBL designar soundbars för alla slags hemmiljöer och användningsmönster, och vi har precis

höjt ribban med vår nya kollektion. Oavsett om kunder letar efter ett helt surroundljudsystem,

en kraftig bas eller en sonisk lösning för ett litet rum, så förvandlar JBLs soundbars vardagen

till någonting episkt,” sade Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Audio.

 

 

Produkt

JBL BAR 2.0 All-In-One: 2 500 SEK

JBL BAR 2.1 Deep Bass: 4 500 SEK

JBL BAR 5.1 Surround: 7 000 SEK

För mer information, kontakta:

 

A.World.Beneath                                     HARMAN Consumer Lifestyle EMEA

Tel: +44 (0)207 148 1606                Marije Bakker, Sr. Manager PR and Brand Communication

Harman@awb.se                                       marije.bakker@harman.com
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