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JBL Bar 1000 on neljän uuden Dolby Atmos®
JBL® soundbarin lippulaiva
Tuo elokuvamainen jännitys kotiisi JBL:n kaikkien aikojen edistyneimmällä

soundbarilla

AMSTERDAM – 30. elokuuta 2022 – Uppoudu 3D-surround-ääneen JBL:n uusimmilla

soundbar-tuotejulkaisuilla, mukaan lukien monipuolinen JBL Bar 1000. Todellinen

kotiteatterielämys ilman johtoja, 7.1.4-kanavainen JBL Bar 1000 käyttää neljää ylöspäin

suuntaavaa kaiutinta, jotta voit uppoutua Dolby Atmos® ja DTS:X 3D-surround kokemukseen.

JBL Bar 300, JBL Bar 500 ja JBL Bar 800 liittyvät JBL Bar 1000:een täydentämään täysin

uutta JBL Bar -sarjaa.
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Ole toiminnan keskipisteessä, kun JBL Bar 1000, sen irrotettavat langattomat surround-

kaiuttimet ja 10 tuuman langaton subwoofer kutsuvat sinut kokemaan elokuvia, pelejä ja

musiikkia paremmin kuin koskaan ennen. Aseta vain kaksi irrotettavaa akkukäyttöistä

surround-kaiutinta taaksesi, niin saat upean äänen ilman johtoja tai lisävirtaliitäntöjä.

HARMANin ainutlaatuisen MultiBeam™-tekniikan lisäksi JBL Bar 1000:n neljä ylöspäin

suuntautuvaa kaiutinelementtiä luovat realistisia, tarkkoja korkeustehosteita todelliselle Dolby

Atmos®- ja DTS:X 3D -surround-äänelle.

 

Älä koskaan menetä sanaakaan dialogista, vaikka surround-tehosteet olisivat huipussaan.

Kaikissa neljässä uudessa soundbarissa on PureVoice-teknologia joka käyttää JBL:n

ainutlaatuista algoritmia äänen selkeyden optimoimiseksi, jotta voit seurata

monimutkaisintakin juonta.

 

Niille, jotka etsivät pienempää kokoonpanoa äänestä tinkimättä, JBL Bar 800 on

varteenotettava vaihtoehto. Kuten JBL Bar 1000, myös JBL Bar 800:ssa on irrotettavat

langattomat surround-kaiuttimet, jotka käyttävät kahta ylöspäin suuntautuvaa

kaiutinelementtiä luomaan korkeusefektiä Dolby Atmos® 3D -surround-äänelle. 10 tuuman

subwoofer luo mukaansatempaavan elokuvakokemuksen, joka voidaan mukauttaa mihin

tahansa elokuvaan, peliin tai soittolistaan   JBL One -sovelluksen avulla.

 

JBL Bar 500 herättää elokuvat henkiin MultiBeam™, Dolby Atmos® 3D -surround-äänellä ja

sykähdyttävällä bassolla langattomasta 10 tuuman subwooferista, kun taas JBL Bar 300 on

kompakti, all-in-one MultiBeam™ ja Dolby Atmos®  ratkaisu niille, jotka etsivät

poikkeuksellista 3D-ääntä ja haluavat säästää tilaa.

 

JBL One -sovelluksen avulla voit helposti määrittää asetukset ja selata integroituja

musiikkialustoja löytääksesi uuden suosikkikappaleesi. Lisäksi käytössäsi ovat täysin

muokattavissa olevat EQ-asetukset henkilökohtaiseen kuuntelukokemukseen.

 

Parannettu liitettävyys ja vaivaton ohjaus. Yhdistä mikä tahansa uudesta JBL Bar -valikoimasta

ääniavustajaa tukevaan laitteeseen, niin voit pyytää Alexaa, Google Assistantia tai Siriä

toistamaan suosikkimusiikkisi soundbariin. Jokainen uusi soundbar mahdollistaa myös pääsyn

yli 300 online-musiikin suoratoistopalveluun AirPlay 2:n, Alexa MRM:n ja Chromecast built-

in™:n kautta. Nauti kaikesta suosikkiäänisisällöstäsi, Internet-radiosta ja podcasteistasi

teräväpiirtona.



 

 

”Koko uusi JBL Bar -sarja vie tuotteet todella uudelle tasolle, mutta mielestäni JBL Bar 1000

erottuu selvästi muista. Näin monien ominaisuuksien, elementtien ja näistä johtuvan

uskomattoman akustisen suorituskyvyn yhdistäminen yhdeksi ohueksi, helppokäyttöiseksi

soundbariksi on käsittämätöntä, ja olen ylpeä tiimistämme.” sanoo Dave Rogers, HARMAN

Lifestyle Divisionin johtaja.

JBL Bar-sarjan uudet tuotteet ovat saatavilla osoitteessa jbl.com syyskuusta 2022 alkaen.
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JBL brändi on huippuluokkaisen äänen ruumiillistuma, joka on läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä.
Ikonisista tapahtumista, kuten Woodstockista ja Madison Square Gardenin konserteista aina Yankee Stadiumin
peleihin ja viikonlopun roadtrippeihin, JBL:n tuotteet ovat vieneet kuulijoiden elämyksen aivan uudelle tasolle
palkitulla äänentoistolla, joka tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. 75-vuotisella kokemuksella, ammattilaisten
suosimana ja alan johtavana tuotekehittäjänä JBL brändi yhdistää rohkean tulevaisuuden vision insinöörien ja
suunnittelijoiden intohimoon sekä lahjakkuuteen ympäri maailman. JBL:n Signature Professional Sound ääni on
alansa johtavaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan merkittäviä populaarikulttuuritapahtumia. JBL tekee jatkuvaa
yhteistyötä maailmanluokan tähtien kanssa - sekä musiikin, urheilun että e-urheilun saralla.
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