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JBL Soundbar sikrer den ultimative gyseraften til
Halloween!

Nye soundbars hæver barren med fantastisk bas og surround sound

24. oktober 2019 - JBL har netop lanceret tre nye soundbars. Det betyder, at en almindelig

gyseraften nu kan blive endnu mere uhyggelig! Føl kraften fra den dybe bas og mærk den

hårrejsende surround sound, som sikrer den perfekte Halloween derhjemme.

 

De nye soundbars tilbyder en række muligheder for hjemmeunderholdning, herunder en

kompakt alt-i-en løsning, en fyldig dyb bas og en surround sound, der fylder rummet ud. Så der

er sikret noget for enhver smag denne Halloween.
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JBL Bar 5.1 Surround

Til den ultimative gyserfan er JBL Bar 5.1 den perfekte tilføjelse. Takket være JBL’s unikke

MultiBeam teknologi leverer soundbaren en panoramisk surround sound, hvor hverken

baghøjttalere eller kabler er nødvendige. Den særlige konfiguration af fem full range drivers og

to diskanthøjttalere leverer en skræmmende og autentisk lydoplevelse.

JBL Bar 2.1 Deep Bass
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Den næste i rækken er JBL Bar 2.1 Deep Bass, der kan forvandle din stue til din egen private

hjemmebiograf. Gør popcornene klar, og forbered dig på at blive skræmt bagover af den dybe

bas med indbygget Dolby Digital. Bar 2.1 Deep Bass tilbyder ikke bare kraftfuld lyd og et

lækkert slankt design, den giver dig også mulighed for at streame musik direkte fra din mobil

eller tablet via Bluetooth.

JBL Bar 2.0 All-In-One

Den kompakte og kraftfulde JBL Bar 2.0 er en alt-i-en soundbar med indbygget bass port og en

utrolig enkel opsætning. Soundbaren er perfekt til dig, der ønsker at forbedre lyden fra

fjernsynet i soveværelset eller opleve en fantastisk lyd i en mindre stue. Derudover har Bar 2.0

indbygget Bluetooth, så du nemt kan streame musik.

Uanset om du samler hele venneflokken eller hygger med dine nærmeste denne Halloween,

tilbyder JBL’s nye soundbar-serie en fantastisk bas og surround-lydkvalitet, der kan forvandle

selv et almindeligt fjernsyn til en hjemmebiograf!

Tilgængelighed og priser

Alle nye soundbars er nu tilgængelige på https://dk.jbl.com/

https://dk.jbl.com/


JBL Soundbar 5.1 Surround er tilgængelig for 4.999 DKK.

JBL Soundbar 2.1 Deep Bass er tilgængelig for 3.499 DKK.

JBL Soundbar 2.0 All-In-One er tilgængelig for 1.999 DKK.

For mere information, kontakt:

https://dk.jbl.com/lyd-i-hjemmet/BAR+5.1+SURROUND.html?dwvar_BAR%205.1%20SURROUND_color=Black-EMEA-Current#q=soundbar&gclid=EAIaIQobChMImuS5zael5QIVCYXVCh2faA3QEAAYASAAEgKCJvD_BwE&start=1
https://dk.jbl.com/lyd-i-hjemmet/Bar+2.1+Deep+Bass.html?dwvar_Bar%202.1%20Deep%20Bass_color=Black-EMEA-Current#q=soundbar&gclid=EAIaIQobChMImuS5zael5QIVCYXVCh2faA3QEAAYASAAEgKCJvD_BwE&start=1
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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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