2.1-kanal soundbar med trådløs subwoofer

Elegant design. Imponerende lyd.
Den komplette, brugervenlige JBL Bar 2.1 er designet med en slankere profil og udstyret med
Dolby® Digital, JBL Surround Sound, 300 W systemeffekt og en trådløs 6,5" subwoofer, så du
får velafbalanceret lyd og en dyb bas til dine film, din musik og dine spil. Den er komplet i enhver
henseende og har både en HDMI™-indgang og kabelbaserede AUX- og USB-tilslutninger, så
du får et væld af muligheder for underholdning i hjemmet. Den understøtter også Bluetooth, så
du let kan oprette trådløse forbindelser. I tilgift får du JBL SoundShift, så du straks kan skifte
mellem lyden fra dit tv og lyden fra din mobiltelefon eller tablet. Du kan også styre soundbaren
med din eksisterende tv-fjernbetjening. JBL Bar 2.1 sætter nye standarder for soundbarer.

Funktioner
Oplev JBL-lyd med 300 W effekt
JBL surround sound gør film levende
	Fyldig og dyb bas fra en 6,5" (165 mm)
trådløs subwoofer
Trådløs musikstreaming med Bluetooth
	Tilslut dine enheder med HDMI IN/1 HDMI
out (ARC)
Fungerer med dit tv’s fjernbetjening

2.1-kanal soundbar med trådløs subwoofer

Funktioner og fordele

Tekniske speciﬁkationer:

Oplev JBL-lyd med 300 W effekt
De 300 W udgangseffekt sikrer en fremragende lydperformance til dine film og din musik.
JBL surround sound gør film levende
Væk filmene til live med JBL Surround Sound − uden at bøvle med ekstra ledninger
eller højttalere.
Fyldig og dyb bas fra en 6,5" (165 mm) trådløs subwoofer
Du får en fyldig og dyb bas samt fleksible placeringsmuligheder uden besværlige kabler.
Trådløs musikstreaming med Bluetooth
Afspil al din musik trådløst fra enhver mobil enhed.

	
Samlet maks. effekt: 300 W
	
Soundbar-enhedernes størrelse:

4 x 2.25" racetrack-enheder,
2 x 1.25" diskanthøjttalere
	
Subwooferenhed: 6.5"
	
Maks. SPL: 99 dB
	
Frekvensområde: 40 Hz til 20 kHz
	
HDMI-videoindgange: 1

Tilslut dine enheder med HDMI IN/1 HDMI out (ARC)
Forbind dine enheder, og gør dit hjemmeunderholdnings-system enklere.

	
HDMI-videoudgang (med Audio Return

Fungerer med dit tv’s fjernbetjening
Denne JBL-soundbar er designet til at fungere med mange af de mest populære tvfjernbetjeninger, så du kan bruge din eksisterende tv-fjernbetjening til både dit tv og din soundbar.

	
HDMI HDCP-version: 1.4

Hvad er der i æsken:

	
Bluetooth-version: 4.2

Soundbar
Trådløs subwoofer
Fjernbetjening med batterier
Strømkabler (antal og typer varierer afhængigt af området)
Optisk kabel
AUX-kabel
Sæt med vægmonteringsbeslag
Lynstartvejledning
Garantibevis
Sikkerhedsblad

	
Soundbarens mål (B x H x D):
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8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Channel): 1
	
Lydindgange: 1 analog, 1 optisk,

Bluetooth, USB

965mm x 58mm x 68mm
	
Soundbarens vægt: 1,9 kg
	
Subwooferens mål (H x B x D):

225mm x 370mm x 225mm
	
Subwooferens vægt: 5,2 kg
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