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Förbättra ditt TV-ljud.

Den kompakta JBL Bar Studio-soundbaren ger himmelskt ljud för dina TV-, film- och 

musikfavoriter. Den är tunn, har unik design och är extremt lätt att använda. JBL-surroundljud 

och dubbla basportar förvandlar ditt TV-ljud till riktigt bioljud. JBL Bar Studio har Bluetooth-

funktion så att du kan strömma din favoritmusik till högtalaren, trådlöst. Den är lätt att 

installera, koppla bara en enda HDMI-kabel mellan TV:n och soundbar-högtalaren. Du kan 

styra JBL Bar Studio med din vanliga TV-fjärrkontroll.
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Detta finns i lådan:
Soundbar
Fjärrkontroll
Optisk kabel och AUX-kabel
Nätadapter
Sats för väggmontering
Snabbstartsguide
Garantikort
Säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
		Total maxeffekt: 30 W

		Soundbarens elementstorlek: 2 x 2-tums 
baselement, 2 x 1,5-tums diskantelement

		Max SPL: 90 dB

		Frekvensåtergivning: 60 Hz–20 kHz

		HDMI-utgång (med ljudreturkanal): 1

		HDMI HDCP-version: 1.4

		Ljudingångar: 1 analog, 1 optisk, Bluetooth, 
USB

		Bluetooth-version: 4.2

		Soundbarens mått (B x H x D): 
614 x 58 x 86 mm

		Soundbarens vikt: 1,4 kg

Funktioner och fördelar 
Allt-i-ett-soundbar med inbyggda dubbla basportar

Njut av ett betydligt bättre ljud med mer bas från TV-serier, filmer och musik tack vare 
konstruktionen med dubbla basportar.

JBL-surroundljud

Gör filmer levande med JBL-surroundljud, utan krångel med fler kablar eller högtalare.

Trådlös musikströmning med Bluetooth

Strömma all din musik trådlöst från alla mobila enheter.

HDMI-anslutning (ARC)

Allt du behöver göra är att koppla en enda HDMI-kabel mellan soundbar-högtalaren och TV:n.

Fungerar med din TV-fjärrkontroll

Denna JBL-soundbar är konstruerad så att den fungerar med fjärrkontrollen till många ledande TV-
apparater, så att du kan använda din vanliga TV-fjärrkontroll till både TV och soundbar.
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