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Njut av den ultimata skräckfilmskvällen
tillsammans med JBL Soundbars denna
Halloween!
JBL:s nya Soundbars förhöjer upplevelsen med episkt ljud och surroundljud

JBL, pionjärer inom uppslukande ljud, har nu släppt tre stycken nya Soundbars som

säkerställer att din Halloween-filmkväll blir ännu mer episk! JBL:s nya Soundbars erbjuder ett

urval av hemunderhållningsalternativ inklusive en kompakt allt-i-ett-lösning, en djup bas och

ett fantastiskt surroundljud, vilket garanterar att det finns något för alla filmälskare denna

Halloween!

 

⏲

https://news.jbl.com/


JBL BAR 5.1 Surround

För skräckfilmsfantasten är JBL 5.1 det perfekta tillskottet. Tack vare JBL:s egenutvecklade

MultiBeam-teknik erbjuds ett panoramiskt surroundljud, utan extra högtalare bakom dig eller

kablar. Den speciella konfigurationen av fem drivrutiner med full räckvidd och två stycken

diskanthögtalare, skapas en skrämmande upplevelse i rummet.

 

JBL BAR 2.1 Deep Bass
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JBL Bar 2.1 Deep Bass förvandlar ditt vardagsrum till din egen privata biograf. Poppa popcorn

och förbered dig på en fantastisk upplevelse, tack vare en otroligt djup bas med inbyggd Dolby

Digital. JBL Bar 2.1 Deep Bass erbjuder ett kraftfullt ljud och en tunn design, samtidigt som den

låter dig strömma musik från en mobil eller surfplatta via Bluetooth.

 

JBL BAR 2.0 All-In-One

Den kompakta och kraftfulla JBL Bar 2.0 All-In-One Soundbar har en inbyggd basport och är

otroligt enkel att installera. JBL Bar 2.0 är perfekt för dig som vill förbättra ljudet i ditt sovrum

eller i ett mindre vardagsrum. Även JBL Bar 2.0 har inbyggd musikströmning via Bluetooth.

 

Oavsett om du tänker samla ett stort gäng, eller umgås med dina närmsta, erbjuder JBL:s nya

Soundbar-sortiment otroligt bas- och surroundljudkvalitet. Förvandla din vanliga TV till en

hemmabio till Halloween!

 

Tillgänglighet och pris

JBL:s nya sortiment med Soundbars finns nu tillgängliga på www.jbl.se .

 



JBL Soundbar 5.1 Surround finns tillgänglig för 7 000 SEK.

JBL Soundbar 2.1 Deep Bass finns tillgänglig för 4 500 SEK.

JBL Soundbar 2.0 All-In-One finns tillgänglig för 2 500 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

AWB

harman@awb.se
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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.
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