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JBL hæver standarden med en ny Soundbar-
serie

Tre nye modeller. Kraftig lyd. MultiBeam™-teknologi.

IFA 2019, BERLIN – 05. SEPTEMBER 2019 – Mere intelligent, kraftigere bas og endnu

fyldigere lyd. JBL tager underholdningen i hjemmet til et helt nyt niveau. Tre spritnye

produkter lanceres i dag på IFA, herunder er der en kompakt alt-i-en-løsning, en dyb bas-

beauty og en soundbar med surround-sound, der kan indtage et helt rum. JBL’s nye soundbar-

serie har altså noget til enhver smag.
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JBL Bar 5.1 Surround giver filmelskere en panoramisk surround-sound fra en enkelt soundbar

og en 10” trådløs subwoofer. Takket være JBL's patenterede MultiBeam-teknologi, er surround-

sound nu tilgængelig helt uden ekstra baghøjttalere og kabler. Den særlige konfiguration med

fem drivere, som dækker hele området og to sidediskanter leverer en oplevelse, der fylder hele

rummet. JBL’s Bar 5.1 Surround bliver ubesværet en del af det personlige trådløse musikanlæg

med indbygget Wi-Fi, Airplay 2 og Chromecast.

Alt handler om bassen, som er den næste i serien af JBL Bar 2.1 Deep Bass, og som forvandler

din stue til en hjemmebiograf eller dit eget private stadion. Find popcornene frem, og nyd lyden

af bassen med indbygget Dolby Digital. Med sin 300W kraftige lyd og slanke design giver Bar

2.1 Deep Bass dig mulighed for at streame musik fra både mobil eller tablet via Bluetooth.

Den kompakte, men samtidig kraftige JBL Bar 2.0, er en alt-i-en-soundbar med indbygget

basport, der er utroligt let at sætte op. Perfekt til dem, som ønsker at kunne forstærke lyden i

stue - eller soveværelses TV'et. Oven i det har Bar 2.0 også indbygget Bluetooth beregnet til

musikstreaming.

Hele serien er designet til at passe ubesværet ind i din livsstil - også foran fjernsynet, med

kvalitetsmaterialer og selvfølgelig verdensklasse JBL-Signature Sound.
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”JBL designer soundbars til ethvert hjem, og vi har netop hævet standarden med vores nye

kollektion. Uanset om forbrugerne er på udkig efter et gennemført surround-sound system, en

kraftig baslyd eller en god løsning til et lille værelse, så forvandler soundbars fra JBL

hverdagen til noget episk,” udtaler Dave Rogers, Administrerende direktør, HARMAN Lifestyle

Audio.
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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.
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