
JBL:n uudet soundbar-järjestelmät nostavat
kotiviihteen uudelle tasolle

Kolme uutta mallia. Vaikuttava ääni. MultiBeam™-teknologia.

http://news.jbl.com/


IFA 2019, BERLIINI – 5. SYYSKUUTA, 2019 – kompaktimpi muotoilu, syvempi basso ja

elävämpi ääni: JBL on nostanut kotiviihteen aivan uudelle tasolle. JBL:n tänään IFA-messuilla

julkistama kolmen uuden soundbar-järjestelmän mallisto tarjoaa jokaiselle jotakin: valittavissa

on kompakti all-in-one-ratkaisu, jykevät bassoäänet tarjoava kaiutin ja surround-

kotiteatterijärjestelmä.

 

Elokuvan ystäville suunnitellun JBL Bar 5.1 Surround -järjestelmän soundbar-kaiutin ja 10

tuuman langaton subwoofer tarjoavat vaikuttavan surround-panoraamaäänen. JBL:n

kehittämä MultiBeam-teknologia mahdollistaa surround-panoraamaäänen ilman erillisiä

takakaiuttimia ja niiden tarvitsemia johtoja. Viiden kokoäänialueen elementin ja kahden

sivuille suunnatun diskanttikaiuttimen kokoonpano tarjoaa vaikuttavan, koko huoneen

täyttävän äänikokemuksen. JBL Bar 5.1 Surround -järjestelmässä on sisäänrakennetut Wi-Fi-,

Airplay 2- ja Chromecast-ominaisuudet, ja se integroituu saumattomasti osaksi kotisi

langatonta musiikkijärjestelmää.

 

Syvemmät bassoäänet tarjoava JBL Bar 2.1 Deep Bass muuttaa olohuoneesi elokuvateatteriksi

tai stadioniksi. Ota popcornit esiin ja valmistaudu nauttimaan Dolby Digital -äänimaailmasta ja

jykevästä bassosta. Bar 2.1. Deep Bass -järjestelmässä yhdistyvät kompakti koko ja vaikuttava

300 W:n teho, ja se mahdollistaa musiikin suoratoiston matkapuhelinta tai tablettia ja

Bluetooth-yhteyttä käyttäen.

 

Kompakti, mutta silti tehokas JBL Bar 2.0 on monipuolinen soundbar-järjestelmä, jossa on

sisäänrakennettu bassoportti ja jonka käyttöönotto onnistuu uskomattoman helposti. Bar 2.0

on täydellinen valinta asiakkaille, jotka haluavat parantaa makuuhuoneen tai pienen

olohuoneen television äänentoistoa, ja sen integroitu Bluetooth-ominaisuus mahdollistaa

musiikin suoratoiston.



 

Korkealuokkaisista materiaaleista valmistettu ja JBL Signature Sound -äänen tarjoava mallisto

integroituu saumattomasti osaksi elämääsi.

 

"JBL suunnittelee soundbar-järjestelmiä jokaiseen ympäristöön ja käyttötarkoitukseen, ja uusi

mallistomme nostaa tarjontamme aivan uudelle tasolle. JBL:n soundbar-järjestelmät tuovat

asiakkaidemme arkeen ripauksen ylellisyyttä, olivatpa he sitten etsimässä surround-

kotiteatterijärjestelmää, tehokasta bassokaiutinta tai pieneen tilaan sopivaa ratkaisua",

HARMAN Lifestyle Audion pääjohtaja Dave Rogers sanoo.
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ABOUT JBL

JBL creates the amazing sound that shapes life’s most epic moments. From iconic events like

Woodstock and concerts at Madison Square Garden, to games at Yankee Stadium and weekend

road trips, JBL elevates listeners’ experiences with award-winning audio that lets them make

the most of every moment. With unmatched professional credentials and over 70 years of

delivering industry leading innovation, JBL is the authority in engineering superior sound.

 

ABOUT HARMAN

HARMAN International (harman.com), a wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics Co,

LTD., designs and engineers connected products and solutions for automakers, consumers, and

enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise

automation solutions; and services supporting the Internet of Things.  With leading brands

including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and

Revel®, HARMAN is admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where

they perform around the world. More than 50 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services power

billions of mobile devices and systems that are connected, integrated and secure across all

platforms, from work and home to car and mobile. HARMAN has a workforce of approximately

30,000 people across the Americas, Europe, and Asia. In March 2017, HARMAN became a

wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics.
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