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JBL’s første soundbar med Dolby Atmos: JBL
Bar 9.1 med trådløs surround sound er nu
tilgængelig
JBL Bar 9.1 transformerer din stue til en hjemmebiograf med 3D
surround sound

⏲

https://news.jbl.com/


23. april 2020 – Den seneste tilføjelse til JBL’s serie af soundbars gør det muligt at tage

biografoplevelsen med hjem. Med JBL Bar 9.1 får du trådløs surround sound med JBL Original

Pro Sound og teknologierne Dolby Atmos og DTS:X, der skaber en fantastisk lyddybde.

Soundbaren har fire indbyggede Dolby Atmos drivere, to flytbare højtalere og 9.1 kanaler, der

tager lyden til nye højder ved bl.a. at bruge lydreflektioner i rummet til at skabe en unik og

storslået lydoplevelse.

JBL’s produkteksperter har med Bar 9.1 fjernet de lydmæssige begrænsninger ved de

traditionelle 5.1 eller 7.1 kanalbaserede surround sound systemer. Bar 9.1 skaber ved brug af

teknologierne Dolby Atmos og DTS:X en enestående 3D surround sound, der giver en autentisk

og realistisk lyd, som rammer lytteren fra alle vinkler i rummet.

JBL Bar 9.1 giver en fuldendt lydoplevelse, da soundbaren yderligere har to flytbare højtalere,

der hver især gengiver to kanaler. De indbyggede drivers tager lyden til nye højder ved bl.a. at

bruge lydreflektioner i rummet til at skabe en unik og storslået 3D-lydoplevelse, der giver

illusionen af, at have højtalere indbygget i loftet. Derudover har soundbaren indbyggede

mikrofoner, der måler stuens akustik, så soundbaren ved hjælp af sofistikerede algoritmer

automatisk finjusterer akustikken efter rummet.



Med en forsyning på 820W får alle film et Oscar-værdigt lydspor. Og ikke nok med det, så

følger der også en 10 tommer subwoofer med, der skaber en krystalklar lyd med en dyb og

uovertruffen bas.

Ud over den dynamiske og banebrydende lyd, understøtter Bar 9.1 også 4K video og Dolby

Vision, der automatisk optimerer skærmbilledet bedst muligt til hver scene. Derudover har

soundbaren indbygget Chromecast og Airplay 2, så det er muligt for dig nemt at kunne streame

musik direkte fra soundbaren.
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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.

På trods af at så meget teknologi er pakket ind i soundbaren, så kommer JBL Bar 9.1 i et slankt

og elegant design, der sikrer, at soundbaren passer under ethvert TV.

 

JBL Bar 9.1 er nu tilgængelig på dk.jbl.com til en vejledende udsalgspris på 7.499 DKK.

For yderligere information, kontakt:

Jakob Høegh
Primetime Kommunikation  
jh@primetime.dk  
+45 61 65 21 81

Marije Bakker
HARMAN Consumer Lifestyle EMEA  
marije.bakker@harman.com

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl
https://dk.jbl.com/
mailto:jh@primetime.dk
mailto:marije.bakker@harman.com


JBL

https://news.jbl.com/
http://news.jbl.com/da-DK/

