
Äkta 3D-surroundljud som når högre och går längre
Lyft filmkvällen och låt musiken ta dig till nya höjder med sammanlagt 720 watts uteffekt 

och spännande bas från den 10 tum stora subwoofern. JBL Bar 800 med Dolby Atmos® har 

två uppåtriktade element och löstagbara batteridrivna surround-högtalare som skapar en 

uppslukande 3D-bioupplevelse utan att du behöver dra extra kablar. Du kommer aldrig att 

missa ett ord med vår PureVoice-teknik, som ser till att dialogerna är tydliga även när andra 

ljud är som starkast. Och när du är redo att koppla av kan du streama din favoritmusik från 

AirPlay, Alexa MRM eller Chromecast built-in™. Ge dina besökare en oförglömlig upplevelse.
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Tekniska data:
Allmänna specifikationer

 Modell: BAR 800
 Ljudsystem: 5.1.2 kanaler
 Strömförsörjning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
 Total uteffekt, högtalare (max. vid THD 1 %): 720 W
 Uteffekt, soundbar (max. vid 1 % THD): 340 W
 Uteffekt, surround-högtalare (Max. vid 1 % THD): 2x 40 W
 Uteffekt, subwoofer (max. vid 1 % THD): 300 W
 Soundbar-element: 3 x (46x90) mm ovala, 3 x 0,75-tums (20 mm) diskantelement, 

2 x 2,75-tums (70 mm) uppåtriktade fullregisterelement
 Surround-högtalarens element: 1 x (46x90) mm ovalt
 Subwoofer-element: 10 tum (260 mm)
 Nätverkets standbyeffekt: < 2,0 W
 Driftstemperatur: 0–45 °C
 Litiumbatteri: 3,635V, 3283 mAh

HDMI specification
 HDMI-videoingång: 1
 HDMI-videoutgång (med förbättrad ljudreturkanal, eARC): 1
 HDMI HDCP-version: 2.3
 HDR passthrough: HDR10, Dolby Vision

Ljudspecifikation:
 Frekvensåtergivning: 35 Hz–20 kHz (-6dB)
  Ljudingångar: 1 optisk, Bluetooth, USB (USB-uppspelning är tillgänglig i den 

amerikanska versionen. För andra versioner är USB endast för Service.)

USB-specifikation
 USB-port: Typ A
 USB-effekt: 5 V DC, 0,5 A
 Stöd för filformat: 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: <15dBm (EIRP)
 Wi-Fi-nätverk:  IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
 2,4 G Wi-Fi-sändarfrekvensområde: 2 412–2 472 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)
 2,4 G-frekvensområde för trådlös sändare: 2 406–2 2474MH
 2,4 G trådlös sändareffekt: <10dBm (EIRP)

Mått:
 Totala soundbar-mått (B x H x D): 1 174 x 56 x 120 mm
 Soundbar-mått (B x H x D): 884 x 56 x 120 mm
 Mått för avtagbara surroundhögtalare (styck) (B x H x D): 145 x 56 x 120 mm
 Subwooferns mått (B x H x D): 305 x 440,4 x 305 mm
 Soundbarens vikt: 3,4 kg
 Vikt för avtagbara surroundhögtalare (styck): 1,3 kg
 Subwooferns vikt: 10 kg
 Förpackningens mått (B x H x D): 1 000 x 375 x 475 mm
 Förpackningens vikt: 18,9 kg

BAR800

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

Funktioner och fördelar

True Dolby Atmos®-surroundljud
Låt dig uppslukas av 3D-ljud i biokvalitet. JBL Bar 800 har två uppåtriktade element och 
levererar äkta Dolby Atmos® 3D-surroundljud.

Äkta surround-ljud med avtagbara surround-högtalare
Njut av äkta surroundljud utan krångel med extra sladdar och strömanslutningar. Placera bara 
de två löstagbara batteridrivna surround-högtalarna bakom dig och segla iväg med fantastiskt 
ljud. 

Inbyggt AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) och Chromecast built-in™

Det finns mycket spännande 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 fantastisk hög ljudkvalitet. Wi-Fi-anslutningen 
möjliggör också automatiska programuppdateringar, så att du alltid kan njuta av de senaste 
funktionerna. 

720 watt effekt
Med 720 watts total systemeffekt förvandlar JBL Bar 800 dina filmer, musik och spel till 
omslutande ljudupplevelser och sätter dig i händelsernas centrum.

10-tums trådlös subwoofer
Spännande, exakt bas från en kraftfull 10-tums trådlös subwoofer ger spänningen till dina 
actionfilmer och känslan till din musik.

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

Ultra HD 4K-passthrough med Dolby Vision
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 installera soundbaren, anpassa inställningarna och söka bland de 
integrerade musiktjänsterna för att hitta din nya favoritlåt.

 Enkel ljudkalibrering
Alla rum är olika. Vår kalibreringsfunktion säkerställer att JBL Bar 800 levererar de bästa 
3D-surroundeffekterna för alla inredningar och rum.

Kompatibel med röstassistent-högtalare
Koppla helt enkelt ihop JBL Bar 800 med din röstassistent-enhet så kan du omedelbart be 
Alexa, Google Assistant eller Siri att strömma all din favoritmusik till soundbaren.

5.1.2-kanals soundbar med avtagbara surround-högtalare och Dolby Atmos®

Detta finns i lådan:
1 x soundbar
2 x löstagbara, trådlösa surroundhögtalare
1 x trådlös subwoofer
Fjärrkontroll med 2 batterier
Strömkablar (upp till 8delar beroende på region)
1 x HDMI-kabel
2 x L-format väggfäste (huvudstång) + 2 x 

U-format väggfäste (för surround-högtalare) 
med skruvar
4 x sidokåpor 
Snabbguide
Säkerhetsanvisning och garantikort
Mall för väggmontering


