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JBLs ultimata all-in-one soundbar finns nu
tillgänglig
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Stockholm, Sverige – februari, 2021 – Hör och känn magin: Med hjälp av JBL Bar 5.0

MultiBeam kan användaren återskapa den uppslukande känslan från bion hemma. Genom att

för första gången kombinera Virtual Dolby Atmos med JBLs banbrytande Multibeam-teknologi

ger JBLs nya soundbar en ojämförbar upplevelse i 3D-surroundljud. En allt-i-ett sensation,

JBLs ljudexpertis öppnar upp för en enorm 3D ljudscen från en förvånansvärt kompakt

soundbar. En kraftfull inbyggd subwoofer innebär att det inte behövs några separata högtalare

eller kablar. JBL Bar 5.0 MultiBeam tar användaren till händelsernas centrum, oavsett om det

gäller film, gaming eller musik.

Låt ljudet omsluta. JBL Bar 5.0 innovativa MultiBeam-teknologi skapar en uppslukande

bioljudsupplevelse med JBLs egna teknologi och noggrant placerade drivenheter. Samtidigt

förvandlar Virtual Dolby Atmos vilket rum som helst till en privat 3D biograf genom att

reproducera måtten från ljudhöjden från Dolby Atmos filmer och tv-serier.

Bar 5.0 MultiBeam innehåller mycket imponerande teknologi, men trots det är den kompakt,

elegant och designad för enkel användning. Den integreras smidigt med nuvarande set up och

till skillnad från tidigare soundbars, fungerar den ihop med alla multiroom-system och

musiktjänster. Med klassledande support för Alexa Multi-Room Music (MRM), Apple Airplay 2,

Chromecast built-in TM eller Bluetooth, innebär att JBL 5.0 MultiBeam enkelt kan integreras i

vilket hem som helst. Den är dessutom kompatibel med samtliga iOS och Android-enheter.

JBL Bar 5.0 MultiBeam finns nu tillgänglig på JBL.se och hos utvalda återförsäljare för 4 500

SEK.
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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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