
Kompakt design. Enastående 3D-ljud.
Det är showtime. Allt-i-ett-högtalaren JBL Bar 300 förvandlar dina filmer och TV-

program till en sann upplevelse och lyfter dina spel till nästa nivå. MultiBeam™- 

och Dolby Atmos®-teknikerna levererar livfullt 3D-surroundljud.  PureVoice-

tekniken optimerar röstklarheten för att säkerställa att du aldrig missar ett ord. 

När du är redo att koppla av med musik eller en poddsändning kan du välja 

mellan över 300 streamingtjänster och njuta av dem med AirPlay, Alexa MRM 

eller Chromecast built-in™.

Funktioner
 Dolby Atmos®- och MultiBeam™-surroundljud

 Inbyggt Wi-Fi med AirPlay, Alexa Multi-Room Music och  
 Chromecast built-in™

 260 watt effekt

 Kraftfull bas utan separat subwoofer

 PureVoice-teknik för dialogförbättring

 HDMI eARC med 4K Dolby Vision Passthrough

 JBL One-appen

 Enkel ljudkalibrering

 Kompatibel med röstassistent-högtalare

5.0-kanals kompakt allt-i-ett-soundbar med MultiBeamTM och Dolby Atmos®

BAR300



Funktioner och fördelar
Dolby Atmos®- och MultiBeam™-surroundljud
Låt dig uppslukas av 3D-surroundljud i biokvalitet. Hör extraordinära ljudeffekter överallt i rummet, utan behov av 
extra surroundhögtalare.

Inbyggt Wi-Fi med AirPlay, Alexa Multi-Room Music och Chromecast built-in™

Gör dig redo att utforska. Få tillgång till fler än 300 online-tjänster för musikstreaming via AirPlay, Alexa MRM 
och Chromecast built-in™. Njut av dina favoritlåtar, internetradio och poddsändningar med högsta ljudkvalitet 
Wi-Fi-anslutningen möjliggör också automatiska programuppdateringar, så att du alltid kan njuta av de senaste 
funktionerna. 

260 watt effekt
Med 260 watts sammanlagd uteffekt förvandlar JBL Bar 300 dina filmer, musik och spel till uppslukande 
ljudupplevelser. 

Kraftfull bas utan separat subwoofer
Låt dig inte luras av den kompakta storleken på JBL Bar 300. Den ger din hemmabioupplevelse ett lyft med 
kraftfull bas från sin inbyggda basport, vilket ger mer spänning till varje actionscen och mer djup till varje låt.

PureVoice-teknik för dialogförbättring
PureVoice-tekniken använder vår unika algoritm för att optimera röstklarheten och säkerställa att du aldrig missar 
ett ord, även när surround-effekterna är på max.

HDMI eARC med 4K Dolby Vision Passthrough
Njut av okomprimerat Dolby Atmos-surroundljud via en enda HDMI-kabel tack vare HDMI eARC-anslutningen. 
HDMI-ingången erbjuder också 4K-videokvalitet från en kompatibel videospelare eller spelkonsol. 

JBL One-appen
Anpassa EQ och styr alla dina kompatibla högtalare med en enda praktisk app. JBL One-appen hjälper dig att 
enkelt ställa in soundbaren, anpassa inställningarna och söka igenom de integrerade musiktjänsterna för att hitta 
din nya favoritlåt.

Enkel ljudkalibrering
Alla rum är olika. Vår ljudkalibreringsfunktion säkerställer att JBL Bar 300 levererar de bästa 
3D-surroundeffekterna för alla inredningar och rumsstorlekar.

Kompatibel med röstassistent-högtalare
Koppla helt enkelt ihop JBL Bar 300 med en enhet som har röstassistent så kan du omedelbart be Alexa, Google 
Assistant eller Siri att strömma all din favoritmusik.

Detta finns i lådan:
1 soundbar

Fjärrkontroll med 2 batterier 

Strömkablar (upp till 4 delar beroende land)

1 HDMI-kabel

2 L-formade väggmonteringsfästen med skruvar

Snabbguide

Säkerhetsanvisningar och garantikort

Mall för väggmontering
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Tekniska data:
Allmänna specifikationer

 Modell: BAR 300

 5.0 kanaler

 Strömförsörjning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

 Total uteffekt, högtalare (max. vid THD 1 %): 260 W

 Soundbar-element: 4x (46x90) mm ovala element, 2x 0,75 
tum (20 mm) diskanter

 Nätverketsstandby-effekt: < 2,0 W

 Driftstemperatur: 0 °C–45 °C

HDMI-specifikation

  HDMI-videoingång: 1

  HDMI-videoutgång (med förbättrad ljudreturkanal, eARC): 1

  HDMI HDCP-version: 2.3

  HDR pass through: HDR10, Dolby Vision

Ljudspecifikation:

 Frekvensåtergivning: 50–20 kHz (-6 dB)

 Ljudingångar: 1 optisk, Bluetooth, USB (USB-uppspelning är 
tillgänglig i den amerikanska versionen. För andra versioner 
är USB endast för service.)

USB-specifikation (Ljuduppspelning endast i USA 
versionen):

 USB-port: Typ A

 USB-effekt: 5 V DC, 0,5 A

 Filformatsstöd: MP3

 MP3-kodek: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5  
 Layer 3 

 MP3-samplingshastighet: 16–48 kHz

 MP3-bithastighet: 80–320 kbps

Trådlös specifikation:

 Bluetooth-version: 5.0

 Bluetooth-profil:  A2DP 1.2, AVRCP 1.5

 Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2 400–2 483,5 MHz

 Bluetooth-sändarens effekt: <15 dBm (EIRP)

 Wi-Fi-nätverk:  IEEE 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

 2,4 G Wi-Fi sändarfrekvensområde: 2412–2472 MHz 
(2,4 GHz ISM-band, USA 11 kanaler, Europa och övriga 13 
kanaler)

 2,4 G Wi-Fi sändareffekt: <20 dBm (EIRP)

 5 G Wi-Fi sändarfrekvensområde: 5,15–5,35 GHz, 5 470–5 
725 GHz, 5 725–5 825 GHz

 5 G Wi-Fi sändareffekt: 5,15–5,25 GHz <23 dBm, 
5,25–5,35 GHz & 5,47–5 725 GHz <20 dBm, 5 725–5 825 
GHz <14 dBm (EIRP)

Mått:
  Soundbar-mått (B x H x D): 820 x 56 x 103,5 mm

 Soundbar-högtalarens vikt: 2,5 kg

Förpackningens mått
 (B x H x D): 1 060 x 120 x 170 mm

 Förpackningens vikt: 4,1 kg

Friskrivningar: Vissa funktioner kräver abonnemang eller tjänster som inte är tillgängliga i alla länder

BAR300
5.0-kanals kompakt allt-i-ett-soundbar med MultiBeamTM och Dolby Atmos®


