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JBL lancerer JBL Bar 9.1 – JBL’s første
soundbar med Dolby Atmos
Produktlancering: JBL Bar 9.1 True Wireless Surround Sound
hæver baren for højtalere til hjemmet

https://news.jbl.com/


CES 2020, LAS VEGAS – 6. JANUAR 2020 – JBL Bar 9.1 er den seneste tilføjelse til JBL’s

populære serie af soundbars. Med den nye højtaler behøver film- og lydentusiaster ikke længere

at tage i biografen for at opleve storslået lyd. Nu kan de nemlig streame deres yndlingssange

eller favoritfilm trådløst via Google Chromecast eller Apple Airplay til JBL Bar 9.1, og så er den

episke lydoplevelse sikret.

JBL Bar 9.1 er den første soundbar fra JBL med indbygget Dolby Atmos teknologi. Lytterne vil

få autentiske og storslåede surround sound lydoplevelser ved kombinationen af JBL Original

Pro Sound og den unikke lydteknologi fra Dolby Atmos. Soundbaren har fire indbyggede Dolby

Atmos drivere, der tager lyden til nye højder ved bl.a. at bruge lydreflektioner i rummet til at

skabe en unik og storslået lydoplevelse.

Hjemmehøjtaleren gør brug af en forsyning på 820W, hvilket sammen med subwooferen på

ikke mindre end 10 tommer skaber en krystalklar lyd med en dyb og uovertruffen bas.

”JBL Bar 9.1 True Wireless Surround Sound med Dolby Atmos’ unikke lydteknologi hæver

baren for lydoplevelsen for hjemmehøjtalere,” fortæller Dave Rogers, President, Lifestyle Audio

Divison, Harman. ”Vi er begejstret over, at vi for første gang kan tilbyde vores kvalitetsbevidste

kunder en soundbar med Dolby Atmos. Det vil give dem episk og krystalklar lyd.”

JBL Bar 9.1 True Wireless Surround Sound med Dolby Atmos funktioner:
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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.

Autentisk hjemmebiograf: Lydteknologien fra JBL Original Pro Sound og Dobly Atmos

vil skabe en episk surround sound oplevelse.

Soundbaren har to transportable og batteridrevne højtalere: Det gør, at du nemt

kan placere dem, hvor du har lyst, for at sikre en ekstraordinær lydoplevelse. De flytbare

højtalere har en batteritid på 10timer, og det eneste det kræver for at lade dem op er, at du

stiller dem tilbage i den indbyggede opladningsstation i soundbaren.

Indbygget subwoofer på ti tommer: Nyd uovertruffen bas.

Indbygget Chromecast og Airplay 2: Streaming af lyd i HD har aldrig været nemmere.

Trådløs Bluetooth® streaming: Tilslut flere smart devices til soundbaren og lad tjansen

som DJ gå på skift.

Pris og tilgængelighed

JBL Bar 9.1 vil være tilgængelig på dk.jbl.com i løbet af foråret til en pris på 7.499 DKK.
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