BAR 5.1 SURROUND
5.1 kanals soundbar med MultiBeam™ lydteknologi

Oplev panoramisk surroundlyd.
Den imponerende JBL Bar 5.1 Surround leverer den ultimative oplevelse til hjemmebiografen.
Væk alt hvad du ser til live med 550 Watt og en 10" subwoofer: den drivende bas i en actionfilm,
spændingen i en thriller - eller naturens skønhed i en dokumentar. Indbygget Chromecast og
Airplay 2 lader dig streame og styre onlineindhold, og Bluetooth gør, at den musik du streamer
også lyder godt. Den fantastiske surroundlyd leveres af JBL’s MultiBeam™ teknologi. JBL har
givet kraft til verdens biografer i mere end 75 år. Nu kan du opleve kraften i dit eget hjem.

Funktioner
Kraftfuld lyd
Du har kraften
Føl bassen
Indbygget Chromecast og Airplay 2
Ægte HDMI 4K pass-through
Afspil alt trådløst

BAR 5.1 SURROUND
5.1 kanals soundbar med MultiBeam™ lydteknologi

Tekniske speciﬁkationer:

Funktioner og fordele
Kraftfuld lyd
JBL MultiBeam™ teknologi giver dig den ultimative biografoplevelse i hjemmet.
Ingen ekstra højttalere eller kabler er nødvendige.
Du har kraften
Med 550 Watt udgangseffekt kan du opleve dine film og din musik som aldrig før.
Fordybende, kraftfuld lyd, der matcher den visuelle oplevelse.
Føl bassen
Kraftig, præcis bas fra en mægtig 10" trådløs subwoofer giver ekstra action til actionfilm
og sikrer, at ethvert soundtrack lyder storslået.
Indbygget Chromecast og Airplay 2
Med indbygget wi-fi og kompatibilitet med Chromecast og Airplay 2 kan du streame alt
dit favoritindhold på nettet med fantastisk lyd og kun et enkelt tryk med fingeren.
Ægte HDMI 4K pass-through
Den bedste 4K videoopløsning fortjener den bedste lyd. Dit tv og JBL Bar 5.1 Surround
er det ultimative par.
Afspil alt trådløst
Ikke i humør til film? Intet problem. Med JBL Bar 5.1 Surround kan du også afspille
musik fra din mobil eller tablet trådløst via Bluetooth.

Hvad er der i æsken:
Soundbar
Trådløs subwoofer
Fjernbetjening med batterier
Strømkabler (op til 8 stk. afhængigt af områdets konfiguration)
HDMI-kabel
Beslag til vægmontering med skruer
Lynguide
Garantikort
Sikkerhedsark
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	Model: Bar 5.1 CNTR (soundbar), Bar 5.1 SUB (subwoofer)
	Strømforsyning: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
	Samlet højttalerudgang (max. @THD 1 %): 550W
	Soundbars udgangseffekt (max. @THD 1 %): 5 x 50W
	Subwoofers udgangseffekt (Maks. @THD 1%): 300W
	Soundbar-enheder: 5 x 4.690" racetrack-enheder +
2 x 1,25" diskanter på siden
	Subwoofer-enhed: 10"
	Standby-strøm: <0,5W
	Standby-strøm i netværk: <2,0W
	Driftstemperatur: 0 °C – 45 °C
Videospecifikation:
	HDMI-videoindgange: 1
	HDMI-videoudgang med ARC (Audio Return Channel): 1
	HDMI HDCP-version: 2,2
Lydspecifikation:
	Maks. SPL: 103 dB
	Frekvensområde: 40 Hz – 20 kHz
	Lydindgange: 1 optisk, Bluetooth, USB (USB-afspilning
understøttes i den amerikanske version. For andre
versioner er USB kun til service.)
USB-specifikationer:
	USB-port: Type A
	USB-rating: 5V DC, 0,5A
	Understøttede filformater: mp3, wav
	MP3 Codec: MPEG 1 lag 2/3, MPEG 2 lag 3,
MPEG 2,5 lag 3
	MP3 samplingrate: 16kHz – 48kHz
	MP3 bitrate: 80 kbps – 320 kbps
	WAV samplerate: 16kHz – 48kHz
	WAV bitrate: Op til 3000 kbps
Trådløs specifikation:
	Bluetooth-version: 5
	Bluetooth-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
	Bluetooth-frekvensområde: 2.402MHz – 2.480MHz
	Bluetooth maks. sendekapacitet: <11dBm (EIRP)
	Modulationstype: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Wi-fi-netværk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
	2,4G wi-fi-frekvensområde: 2.412–2.472MHz
(2,4 GHz ISM-bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre
steder 13 kanaler)
	2,4G maks. Wi-fi sendekapacitet: <20dBm
	Modulationstype: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK,
16QAM, 64QAM
	5G wi-fi-frekvensområde: 5,15 – 5,35GHz,
5,725 – 5,825GHz
	5G maks. wi-fi-sendekapacitet: <22dBm
	Modulationstype: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	5G trådløs frekvensområde: 5.161,35 – 5.245, 35MHz,
5.736,35 – 5.820, 35MHz
	5G maks. sendekapacitet: <9dBm (EIRP)
	Modulationstype: π/4 DQPSK
Mål:
	Mål (B x H x D): 1.018 x 58 x 100mm /
40" x 2.28" x 3.94" (Soundbar); 305 x 440 x 305mm /
12" x 17,3" x 12" (Subwoofer)
	Vægt: 2,85kg (Soundbar); 10,62kg (Subwoofer)
	Bar 5.1 Surround er i overensstemmelse med EuropaKommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr.
801/2013.
Strømforbrug
	Slukket-tilstand: Ikke relevant
	Standby: <0,5W
	Netværksstandby: <2,0W
	Tid til standby: <10 minutter
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