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JBL laajentaa soundbar-mallistoaan
monipuolisella lippulaivalla: JBL Bar 1300
Tuo elokuvateatterielämys kotiisi JBL:n edistyneimmällä soundbarilla.

CES 2023 Las Vegas – 4. tammikuuta 2023 – Uppoudu äänen pyörteisiin upouuden JBL

Bar 1300 -soundbarin avulla. Monipuolisilla ominaisuuksilla varusteltu lippulaivamalli

täydentää JBL:n soundbarien sarjaa, ja tuo vaikuttavan 3D-tilaäänielämyksen suoraan

elokuvateattereista kotisohville Dolby Atmos® - ja DTS:X-äänen avulla irrotettavien

langattomien surround-kaiuttimien voimistamana.
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Todellinen kotiteatterielämys ilman johtoja: 15-kanavainen JBL Bar 1300 hyödyntää kuutta

ylös suunnattua kaiutinelementtiä ja HARMANin ainutlaatuista MultiBeam™-tekniikkaa

luodakseen kokonaisvaltaisen äänimaailman Dolby Atmos® - ja DTS:X 3D -äänen avulla.

Soundbarin irrotettavat langattomat surround-kaiuttimet ja 10-tuumainen langaton subwoofer

nostavat kuunteluelämyksen ennen kokemattomalle tasolle niin elokuvaa katsellessa, pelatessa

kuin musiikkia kuunnellessakin.

 

Aseta kaksi irrotettavaa akkukäyttöistä surround-kaiutinta mihin tahansa huoneessa ja päästä

kristallinkirkas ääni valloilleen ilman kaapelikaaosta tai ylimääräisiä virtaliitäntöjä. Voit myös

käyttää yksittäistä irrotettavaa kaiutinta erikseen yhdistämällä sen mihin vain bluetooth-

laitteeseen, tai yhdistää irrotettavat kaiuttimet keskenään vaikuttavan stereoäänen

saavuttamiseksi.

“JBL-soundbarimme nostavat kotiteatterien äänen aivan uudelle tasolle ja JBL Bar 1300 todella

erottuu joukosta,” sanoo Dave Rogers, johtaja, HARMAN Lifestyle Division. “Olemme

paketoineet ennätysmäärän ominaisuuksia, elementtejä ja hämmästyttävää akustista

suorituskykyä yhteen monipuoliseen ja helppokäyttöiseen soundbariin.”

 

JBL Bar 1300 on varusteltu HARMAN PureVoice-puheenparannusteknologialla. PureVoice

hyödyntää ainutlaatuista algoritmia äänen kirkkauden optimoimiseksi jopa voimakkaiden

äänitehosteiden pauhatessa, jotta elokuvafanit pystyvät seuraamaan monimutkaisiakin

keskusteluja sekä juonenkäänteitä.

 

Viihteen ystävät voivat myös yhdistää soundbarin online-musiikkipalveluihin WiFin ja

yhteensopivien kaiuttimien avulla sekä selata integroituja musiikkialustoja löytääkseen uusia

suosikkikappaleita ja -artisteja JBL One -sovelluksella. Sovelluksessa käyttäjät voivat lisäksi

räätälöidä taajuuskorjainasetuksilla juuri itselleen sopivan kuuntelukokemuksen.

 

Parannellun liitettävyyden ja vaivattoman ohjauksen avulla voit pyytää Alexaa, Google

Assistantia tai Siriä toistamaan mitä vain haluamaasi viihdettä soundbar-kaiuttimesta. JBL Bar

1300 sisältää myös pääsyn yli 300 musiikkipalveluun AirPlayn, Alexa Multi-Room Music -

toiminnon ja Chromecast built-in-tekniikan kautta. Käyttäjät saavat nauttia parhaista

äänisisällöistä, nettiradiosta ja podcasteista terävällä äänenlaadulla.

 

JBL Bar 1300 tulee saataville helmikuussa 2023 hintaan 1499 € osoitteessa fi.jbl.fi.

 



JBL Bar 1300 ominaisuudet:

● 11.1.4-kanavainen ja kuusi ylös suunnattua kaiutinelementtiä

● Lähtöteho 1170W

● Dolby Atmos®, DTS:X 3D surround sound ja MultiBeam™-teknologia

● 10-tuumainen langaton subwoofer

● HARMAN PureVoice -teknologia

● Yhteensopiva JBL One -sovelluksen kanssa

● Hinta: 1499 €

● Saatavilla helmikuusta 2023 alkaen osoitteessa fi.jbl.com
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JBL

Jo yli 75 vuoden ajan JBL on ollut läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä musiikin, tyylin, pelaamisen ja
urheilun saralla. JBL vie kuunteluelämyksen uudelle tasolle erinomaisella äänenlaadulla ja rohkaisee tuotteillaan
yksilöllisyyteen sekä itseilmaisuun. Ensiluokkainen ammattitaito, alan johtava tuotekehitys sekä lahjakkaat
insinöörit ja suunnittelijat ympäri maailman tekevät JBL:stä audioalan edelläkävijän. JBL Pro Sound -ääni
edustaa alan johtavaa teknologiaa. Sen avulla luodaan suuria kulttuuritapahtumia sekä mahdollistetaan
yhteistyö maailmanluokan tähtien kanssa musiikin, urheilun ja e-urheilun aloilla.
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