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Upplev 3D surround-ljud med JBL® Bar 5.0
MultiBeam TM Soundbar
Den kompakta allt-i-ett-soundbaren ger en 3D-filmupplevelse i
hemmet genom innovativ teknik

⏲

https://news.jbl.com/


Stockholm, Sverige – 7 januari, 2021 - JBL Bar 5.0 MultiBeamTM, det senaste tillskottet

till den populära JBL Bar-serien, levererar ett otroligt rymligt 3D-surroundljudupplevelse med

den allra första Virtual Dolby Atmos och med JBL:s egenutvecklade beamforming-teknik,

MultiBeam. Den kompakta allt-i-ett-soundbaren är konstruerad för enkelhet och är utformad

för att passa alla hem och erbjuder en unik lyssningsupplevelse för film, musik eller tv-spel.

 



JBL Bar 5.0 MultiBeamTM är utrustad med fyra passiva element för en djup och kraftig bas och

ger ett tydligt, förhöjt och fylligt JBL 3D-surroundljud, utan behov av subwoofer. HARMANs

MultiBeam-teknik gör det möjligt för användare att höra och känna surroundljudet utan behov

av ytterligare högtalare, vilket skapar en uppslukande lyssningsupplevelse. Dessutom tillåter

Virtual Dolby Atmos att Bar 5.0 reproducerar måtten på ljudhöjden från en film eller TV-show,

vilket gör hemmet till en egen 3D-biograf.



Denna allt-i-ett-soundbar är utformad för enkel användning. Den integreras enkelt och

fungerar med alla multiroom-system och musiktjänster. Användare kan strömma musik

trådlöst via Alexa Multi-Room Music (MRM), Apple AirPlay 2 och Chromecast built-inTM,

samt Bluetooth. JBL Bar 5.0 MultiBeamTM är också kompatibel med alla iOS- och Android-

enheter.

“JBL Bar 5.0 MultiBeamTM är byggd med industriella element som uppvisar ett
elegant och modernt utseende och är ett välkomnade tillskott till allas hem.
Förutom en uppgraderad kompakt design och tillagda tekniska funktioner,
kompletterar denna soundbar JBL Bar-serien, vilket ger konsumenterna ett
extra lager av innovation och användarvänlighet,” 
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Audio

 

JBL Bar 5.0 MultiBeamTM är tillgänglig i svart på JBL.se och hos utvalda återförsäljare under

våren 2021 för 4500SEK.
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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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