
 04 januar 2023, 14:00 (CET)

Det nye flagskib JBL Bar 1300 er spækket med
funktioner
Tag biografstemningen med hjem i stuen med JBL’s mest avancerede soundbar til dato

CES 2023, København – 4. januar, 2023 – JBL Bar 1300 er JBL’s seneste tilføjelse til

deres Bar-serie, der giver dig mulighed for komplet fordybelse i et stort lydunivers. Den

funktionsrige soundbar fuldender JBL Bar-serien, som gennem trådløse surround-højttalere

bringer lydoplevelsen fra biografen hjem i din stue med Dolby Atmos® og DTS:X 3D surround

sound.
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Med JBL Bar 1300 får du en ægte biografstemning i hjemmet. Soundbaren består af hele 15

kanaler med seks opadrettede drivere og HARMANs unikke MultiBeam™-teknologi til at skabe

en stor lydoplevelse, der komplementeres af rumligheden fra Dolby Atmos® og DTS:X 3D-

surround sound. Med sine aftagelige trådløse surround-højttalere og den 10'' trådløse

subwoofer vil brugere få en lydoplevelse på næste niveau, uanset om de ser film, spiller spil eller

lytter til musik.

 

Placer de to aftagelige batteridrevne surround-højttalere hvor som helst i rummet og lad dig

overraske af den krystalklare og rumlige lyd – helt fri for ekstra ledninger. De aftagelige

surround-højttalere fungerer også som selvstændige højttalere med kraftfuld stereolyd, og kan

parres med andre Bluetooth-enhed.

 

"Vi har overgået os selv og fyldt et rekordstort antal funktioner, drivere og forbløffende akustisk

ydeevne i én alsidig og brugervenlig soundbar. JBL Bar-serien tager hjemmebiograflyd til det

næste niveau, og JBL Bar 1300 skiller sig virkelig ud," siger Dave Rogers, direktør, HARMAN

Lifestyle Division.

 

JBL Bar 1300 har desuden HARMANs nye PureVoice-teknologi, der benytter HARMANs

unikke algoritme til at optimere stemmeklarheden, selv når høje lydeffekter blander sig med

filmens eller spillets dialoger.

 

Musikentusiaster kan desuden nemt forbinde soundbaren til online musiktjenester via WiFi og

oprette forbindelse til andre kompatible højttalere. Samtidig er der mulighed for at benytte

integrerede musikplatforme i den nye JBL One app. Og med appens fuldt brugerdefinerede EQ-

indstillinger er det nemt at tilpasse lydoplevelsen efter sin helt egen smag.

 

Med forbedret tilslutning og kontrol kan du forbinde JBL Bar 1300 med din foretrukne

stemmeassistent. Hver enkelt soundbar giver også adgang til over 300 online

musikstreamingtjenester gennem AirPlay 2, Alexa MRM og Chromecast built-in™. Brugere kan

også nyde deres yndlings lydindhold, internetradio og podcasts i high definition.

 

JBL Bar 1300 er tilgængelig for DKK 10.999,00 på JBL.com fra februar 2023.

 

JBL Bar 1300 features:

●      11.1.4 kanaler og 6 opadrettede drivere

https://dk.jbl.com/home?gclid=CjwKCAiAnZCdBhBmEiwA8nDQxbO54LqkKPDfXYMihOa5GR7-DvH40pqTjI8WX927LX6X_p7bP-3kMRoCSPIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


●      1170W power output

●      Dolby Atmos®, DTS:X 3D surround sound og MultiBeamTM-teknologi

●      10’’ trådløs subwoofer

●      HARMAN PureVoice-teknologi

●      Kompatibel med JBL One App
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OM JBL

I over 75 år har JBL været med til at forme mindeværdige øjeblikke i samspillet mellem musik, livsstil, gaming og
sport. JBL løfter lytteoplevelserne til nye højder med fantastisk lydkvalitet og produktdesign, der fremmer
individualitet og selvudfoldelse. Med en passion for lyd bidrager talentfulde ingeniører og designere til høj
kvalitet og brancheførende innovation over hele kloden, som gør JBL til en pioner i lydindustrien. JBL Pro Sound
er den førende teknologi, der skaber kulturel fremdrift på tværs af lande gennem store populærkulturelle
begivenheder og partnerskaber med verdens toptalenter inden for musik, sport og e-sport.  
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