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Vietä uskomaton kauhuelokuvailta JBL
Soundbar -kaiuttimien kanssa tänä
Halloweenina!
Hiuksia nostattavat uudet soundbar-kaiuttimet eeppisellä bassolla ja surround

äänentoistolla.

Mukaansatempaavan äänentoiston pioneeri, JBL, on päästänyt irti kolme uutta Soundbar-

kaiutinta taatakseen sinulle Halloweenina entistäkin eeppisemmän äänentoistoelämyksen. Koe

syvän bassosoundin voima ja selkäpiitä kihelmöivä surround-ääni varmistaaksesi täydellinen

Halloween leffailta.
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Uudet soundbar-kaiuttimet tarjoavat valikoiman kodin viihteen mahdollisuuksia kuten

kompaktin, kaikki samassa ratkaisun, kauniin matalan basson ja huoneen täyttävän

surround-äänen, taaten näin Halloweenina kaikkia miellyttävän elämyksen.

 

JBL BAR 5.1 Surround
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Vaativalle kauhuelokuvien ystävälle JBL 5.1 on täydellinen lisä äänentoistoon. Kiitos JBL:n

patentoiman MultiBeam teknologian, panoraamainen surround-ääni on mahdollinen ilman

ylimääräisiä sivukaiuttimia ja kaapeleita. Erityinen viiden ajurin ja kahden diskanttikaiuttimen

kokoonpano tarjoaa pelottavan todellisen tilan täyttävän elämyksen.

 

JBL BAR 2.1 Deep Bass

Seuraavana valikoimassa oleva JBL Bar 2.1 Deep Bass muuttaa olohuoneesi yksityiseksi

leffateatteriksi tai stadioniksi. Nouda vain popcornit ja valmistaudu kauhistumaan

uskomattoman matalaa, sisäänrakennetun Dolby Digitalin mahdollistamaa, bassosoundia.

Tehokkaan äänentoiston ja linjakkaan muotoilun omaava JBL Bar 2.1 Deep Bass mahdollistaa

myös musiikin striimauksen puhelimelta tai tabletilta Bluetoothin avulla.

 

JBL BAR 2.0 All-In-One

Näppärä ja tehokas JBL Bar 2.0 on "kaikki samassa" soundbar-kaiutin. Sisäänrakennetulla

bassoliittimellä varustettu JBL Bar 2.0 uskomattoman helppo ja vaivaton järjestelmä.

Täydellinen niille, jotka etsivät lisäbuustia äänentoistoon makuhuoneessa tai pienessä

olohuoneessa. JBL Bar 2.0 mahdollistaa myös musiikin striimauksen sisäänrakennetun

Bluetoothin avulla. Olitpa sitten kokoamassa kaveriporukkaasi tai nautiskelemassa rakkaasi

kanssa, JBL:n uusin soundbar-valikoima tarjoaa uskomattoman basson ja laadukkaan

surround-äänentoiston. Tänä Halloweenina JBL auttaa sinua muuttamaan jokapäiväisen TV:si

mukaansatempaavaksi kodin elokuvateatteriksi.

 

Saatavuus ja hinta

Kaikki uudet JBL Soundbar -kaiuttimet nyt saatavilla fi.jbl.com

https://fi.jbl.com/


 

JBL Soundbar 5.1 Surround nyt € 599.99.

JBL Soundbar 2.1 Deep Bass nyt € 349.99.

JBL Soundbar 2.0 All-In-One nyt € 179.99.
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