
Hör rösten. Känn basen.
Soundbaren JBL Bar 3.1 med JBL-surroundljud och Dolby® Digital har en total systemeffekt 
på 450 W, en särskild centerkanal samt en 10-tums trådlös subwoofer för nervkittlande bas 
och klara röster och låter dig omslutas av en klassledande surroundupplevelse. Med Bluetooth-
kompatibilitet för bekväm trådlös strömning ger JBL Bar 3.1 dig möjlighet att ansluta upp till 
tre 4K-enheter via HDMI-ingångarna för en toppmodern tittar- och lyssnarupplevelse. Särskilda 
förstärkare och högtalare för centerkanalen låter dig höra tydliga dialoger, även under de 
mest spännande scenerna. Nu ytterligare förbättrad med funktionen JBL SoundShift som låter 
dig växla direkt mellan ljudet från din TV och ljudet från din smartphone eller surfplatta. 
JBL Bar 3.1 höjer markant ribban för alla soundbar-högtalare och låter dig även styra 
soundbaren med din befintliga TV-fjärrkontroll. 

Funktioner
  Klar röståtergivning tack vare särskild 
centerkanal

 JBL-surroundljud med 450 W effekt

  Nervkittlande bas från en 10-tums 
(250 mm) trådlös subwoofer

  Äkta 4K-anslutning med 3 HDMI-ingång/ 
1 HDMI-utgång (ARC)

 Trådlös musikströmning med Bluetooth

 Fungerar med din TV-fjärrkontroll

3.1-kanals 4K Ultra HD-soundbar med trådlös subwoofer
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Funktioner och fördelar 
Klar röståtergivning tack vare särskild centerkanal
Den särskilda centerkanalen ger tydligare röster, så att du inte missar ett enda ord 
av filmdialogen.

JBL-surroundljud med 450 W effekt
450 W uteffekt, kombinerat med JBL-surroundljud, garanterar hög ljudkvalitet för filmer 
och musik.

Nervkittlande bas från en 10-tums (250 mm) trådlös subwoofer
Njut av rik och nervkittlande bas, samt den bekväma, flexibla placeringen utan krångel 
med sladdar. 

Äkta 4K-anslutning med 3 HDMI-ingångar/1 HDMI-utgång (ARC)
Anslut enkelt alla dina 4K-enheter och uppgradera din hemunderhållning till Ultra HD 
och HDCP 2.2

Trådlös musikströmning med Bluetooth
Strömma all din musik trådlöst från alla mobila enheter.

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.

Detta finns i lådan:
Soundbar
Trådlös subwoofer
Fjärrkontroll med batteri
Nätadapter
Nätkablar (antal och typer varierar efter region)
HDMI-kabel
AUX-kabel
Konsolkit för väggmontering
Snabbstartsguide
Garantikort
Säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:

  Total maxeffekt: 450 W

 Soundbarens elementstorlek: 
6 x 2,25" racetrackelement, 3 x 1,25" 
diskantelement

 Subwooferns elementstorlek: 10"

 Max SPL: 103 dB

 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, USB

 Bluetooth-version: 4.2

 Soundbarens mått (B x H x D): 
1018 x 58 x 78 mm

 Soundbarens vikt: 2,3 kg

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

 Subwooferns vikt: 12,1 kg

3.1-kanals 4K Ultra HD-soundbar med trådlös subwoofer


