
Din ultimata, helt trådlösa filmupplevelse. 
JBL Bar 5.1 förvandlas från en soundbar-högtalare till ett äkta trådlöst 5.1-hemmabiosystem 
för episkiska film- och musikupplevelser. Den här högtalaren har två löstagbara, batteridrivna 
trådlösa surroundhögtalare med 10 timmars speltid, 510-watts sammanlagd systemeffekt, en 
10-tums trådlös subwoofer, tre HDMI™-ingångar för anslutning av 4K-enheter och Bluetooth™. 
Med Dolby® Digital, Dolby Pro Logic II och DTS kommer dina filmer, din musik och dina 
videospel att låta bättre än någonsin. Soundbar-högtalaren har JBL SoundShift® så att du kan 
växla mellan ljudet från din TV och Bluetooth-ljudet från din smarttelefon eller surfplatta på ett 
ögonblick. Högtalaren är programmerad att styras av fjärrkontrollen till din TV, så att du kan 
styra allting från din befintliga TV-fjärrkontroll. JBL Bar 5.1 omdefinierar soundbar-upplevelsen.

Funktioner
 JBL 5.1-surroundljud med en effekt på 510 W

  Löstagbara, batteridrivna trådlösa 
surroundhögtalare

  Nervkittlande bas från en 250 mm trådlös 
subwoofer

  Äkta 4K-anslutning med tre HDMI-in/
utgångar (ARC)

 Trådlös musikströmning med Bluetooth

 Fungerar med din TV-fjärrkontroll

 JBL SoundShift®
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Funktioner och fördelar 
JBL 5.1-surroundljud med en effekt på 510 W
Garanterar en högkvalitativ ljudupplevelse för dina filmer och din musik.

Löstagbara, batteridrivna trådlösa surroundhögtalare
Njut av true wireless 5.1-surroundljud av biokvalitet med 10 timmars speltid.

Nervkittlande bas från en 250 mm trådlös subwoofer
Njut av fyllig och nervkittlande bas med bekväm, flexibel placering utan krångel med sladdar.

Äkta 4K-anslutning med tre HDMI-in/utgångar (ARC)
Anslut enkelt alla dina 4K-enheter och uppgradera din hemunderhållning till Ultra HD.

Trådlös musikströmning med Bluetooth
Strömma all din musik trådlöst från valfri mobil enhet.

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.

JBL SoundShift®

Gör det möjligt att ögonblickligen växla mellan ljudet från din TV och ljudet från din smarttelefon 
eller surfplatta.

Detta finns i lådan:
Soundbar
Trådlös subwoofer
Trådlösa högtalare med surroundljud (2)
Fjärrkontroll med batterier
Strömkablar (upp till fem delar beroende på lokal lagerhållning)
HDMI-kabel
AUX-kabel
Optisk kabel
Kalibreringsmikrofon
Sats för väggmontering
Snabbstartsguide
Garantikort
Säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
  Total maxeffekt: 510W

  Soundbar-element: 6 x 2,25-tums 
racetrack-element, 3 x 1,25-tums 
diskantelement

  Subwooferns elementstorstorlek: 10 tum

  Max SPL: 104dB

  Surroundhögtalarens speltid: 10 timmar

  Laddningstid för batteriet: <3 timmar

  Frekvensåtergivning: 35 Hz till 20 kHz

  HDMI-ingångar: 3

  HDMI-utgång (med ljudreturkanal): 1

  HDMI HDCP-version: 2.2

  Ljudingångar: 1 analog, 1 optisk, 
Bluetooth

  Bluetooth-version: 4.2

  Soundbarens mått (B x H x D):  
1148 x 58 x 93 mm

  Soundbarens vikt: 3,9kg

  Subwooferns mått (B x H x D):  
440 x 305 x 305 mm

  Subwooferns vikt: 13 kg

  Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 
165 x 59 x 93 mm

  Surroundhögtalarens vikt: 0,6 kg
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