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Oplev 3D surround sound med  
JBL® Bar 5.0 MultiBeamTM Soundbar 

 

Den kompakte alt-i-en soundbar bringer 3D-filmoplevelsen hjem til dig gennem 
innovative teknologier. 

 
KØBENHAVN, 7. januar 2021 - JBL Bar 5.0 MultiBeaMTM, den seneste tilføjelse til den populære JBL 
Bar-serie, leverer en utrolig rummelig 3D-surround sound oplevelse takket være Virtual Dolby Atmos 
(surround sound teknologi), og JBLs MultiBeam teknologi, som tilsammen skaber den ultimative 
biografoplevelse i hjemmet. Denne kompakte alt-i-en soundbar har et enkelt design og tilbyder en unik 
lydoplevelse både til film, musikstreaming og gaming. 
 
Udstyret med fire passive radiatorer til dyb og kraftig bas producerer Bar 5.0 klar, forhøjet og rumfyldende 
JBL 3D Surround Sound uden behov for en ekstra subwoofer. Bar 5.0 benytter HARMANs MultiBeam-
teknologi, der giver brugerne mulighed for at høre og føle surround sound uden behov for yderligere 
højttalere, hvilket skaber en fordybende lydoplevelse. Derudover tillader Virtual Dolby Atmos, at Bar 5.0 
gengiver lydhøjdedimensionerne fra en film eller et tv-show, hvilket gør ethvert rum udstyret med en Bar 
5.0 til en personlig hjemmebiograf med 3D-lyd. 
 
Denne alt-i-én soundbar er designet med fokus på brugervenlighed. Bar 5.0 integreres let og fungerer 
med alle trådløse multirum-systemer og musiktjenester. Brugere kan streame musik trådløst via Alexa 
Multi-Room Music (MRM), Apple Airplay 2 og Chromecast built-inTM samt Bluetooth. JBL Bar 5.0 
MultiBeam er også kompatibel med alle iOS- og Android-enheder. 
 
"JBL Bar 5.0 MultiBeam er lavet i et  slankt, moderne design, og vil passe til alle slags husstande," siger 
Dave Rogers, præsident, HARMAN Lifestyle Audio, og fortsætter: "Udover et opgraderet kompakt design 
og tilføjelsen af teknologiske funktioner afrunder denne soundbar JBL Bar-serien, hvilket giver 
forbrugerne et ekstra lag af innovation og brugervenlighed." 
 
JBL Bar 5.0 MultiBeam vil være tilgængelig i sort på JBL.com og udvalgte forhandlere i foråret 2021 til 
DKK 2.999. 
 
Om JBL 

JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som 

Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, 

hæver JBL lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. Med 

faglige anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk 

overlegen lyd. 

Om HARMAN 

HARMAN (harman.com) designer og udvikler internetforbundne produkter og løsninger til bilproducenter, 

forbrugere og virksomheder på verdensplan. Disse inkluderer forbundne bilsystemer, AV-produkter, 

automationsløsninger til virksomheder samt services, der understøtter Internet of Things. Med førende 

brands som AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® og Revel® er 

HARMAN foretrukket blandt audiofiler, musikere og på de spillesteder, hvor de optræder verden over. 

Flere end 50 millioner biler er i dag udstyret med HARMANs lyd- og forbundne bilsystemer. 

http://www.jbl.com/


Press Release  
 

Virksomhedens softwareløsninger driver milliarder af mobile enheder og -systemer, der 

er internetforbundne, integrerede og sikre på tværs af alle platforme; fra arbejdspladsen og hjemmet til 

bilen og mobiltelefonen. HARMAN har cirka 30.000 medarbejdere i Nord-, Syd- og Centralamerika, 

Europa og Asien. I marts 2017 blev HARMAN et fuldt ejet datterselskab af Samsung Electronics Co., Ltd. 
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