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Tag biografoplevelsen med hjem: JBL lancerer
ny soundbar

23. april 2020 – Fremtidens hjemmebiograf er nu en realitet med den nyeste soundbar fra

JBL - Bar 9.1. Soundbaren har 3D surround sound, der giver en autentisk og realistisk lyd, som

rammer lytteren fra alle vinkler i rummet. Og foruden storslået lyd, har soundbaren et stilrent

design helt uden irriterende kabler.

⏲

https://news.jbl.com/


Nyd 3D-lyden overalt omkring dig. Den fleksible JBL Bar 9.1 skifter til Dolby Atmos-

tilstand på blot få sekunder, der skaber en virtuel surround sound. Med denne teknologi sikres

det, at lyden dækker alle dele af rummet, så lytteren får en enestående og omsluttende

lydoplevelse. Med JBL Bar 9.1 får du altid de bedste sæder i huset – helt uden at du behøver at

bestille pladsreservation.

JBL Bar 9.1 er designet til at passe ind i det moderne hjem. God lyd behøver ikke gå på

kompromis med designet i dit hjem. Soundbaren kommer nemlig i et elegant design med et

stilbevidst materialevalg, der passer ind i enhver interiørstil.

 

Sæt selv stemningen. JBL Bar 9.1 har indbygget Airplay 2 og Chromecast, så du trådløst og

nemt kan streame både dine yndlingssange og favoritfilm i højeste lydkvalitet.  



Leder du efter en lyd, som du kan mærke? Med den inkluderede trådløse 10 tommer

subwoofer kan du mærke kraften fra enhver eksplosion i din yndlingsactionfilm eller mærke

bassen fra din festspilleliste helt under huden. 

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

For mere information, kontakt:
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https://news.jbl.com/images/350775
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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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