
Med 3D-surroundlyd er det som at være der selv.
JBL Bar 9.1 soundbar bringer lydoplevelsen fra en biograf ind i dit hjem med to aftagelige 
surroundhøjttalere og den ekstra energi fra Dolby Atmos® og DTS: X™ 3D-lyd. Med 820 watt 
total systemeffekt kan du nyde enhver Oscar-værdig præstation gennem kraftfuld, krystalklar 
lyd. Skru op for subwooferen på 10 tommer for pulserende bas, eller skru ned for den, og slap 
af med trådløs musikafspilning via Chromecast og AirPlay. Fordyb dig i det seneste filmhit, 
eller genoplev din yndlingsfilm eller sportsscene. Den mest utrolige hjemmebiograf-lydoplevelse 
er her. 

Funktioner
 Ultimativ 3D-lydoplevelse
 Rigtig surroundlyd på et sekund
  Aftagelige højttalere, der kan placeres hvor 
som helst

 820W Udgangseffekt
 Kraftfuld bas
  Ultra HD 4K-gennemgang med 
Dolby Vision™

 Chromecast og Airplay 2 indbygget
 Stream det hele

 

9.1 kanals-soundbarsystem med surroundhøjttalere og Dolby Atmos®



Tekniske specifikationer:
Generelle specifkationer 
  Lydsystem: 5.1.4 kanaler
  Strømforsyning: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
  Batterigenopladningstid: 3 timer
  Samlet højttalerudgang (maks. ved THD 1 %): 820 W
  Soundbars udgangseffekt (maks. ved THD 1 %): 400 W
  Surround-højttalers udgangseffekt (maks. ved THD 1 %):  

2 x 60 W
  Subwoofers udgangseffekt (Maks. @THD 1%): 300 W
  Soundbar-enheder: 4 × racetrack-enheder + 2 x opadvendte 

fuldskala-enheder + 3 × 0.75" (20mm) diskanter
  Surround-enheder (pr. styk): opadvendte fuldskala-enheder 

+ 0.75" (20mm) diskanter
  Subwoofer-enhed: 10"
  Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

HDMI-specifkationer
  HDMI-videoindgange: 1
  HDMI-videoudgang med eARC (enhanced Audio 

Return Channel): 1
  HDMI HDCP-version: 2.3

Lyd specifkation
  Maks. SPL: 103dB
  Frekvensområde: 34Hz~20KHz
  Audio inputs: 1 Optical, Bluetooth, Chromecast, AirPlay2, USB

USB-specifkationer
  USB-port: Type A
  USB-rating: 5 V/  500 mA
  Understøttede flformater: MP3
  MP3 codec: MPEG 1 lag 2/3, MPEG 2 lag 3, MPEG 2,5 lag 3"
  MP3 sampling-rate: 16 KHz - 48 KHz
  MP3 bitrate: 80 kbps - 320 kbps
  (USB-playback fås kun i den amerikanske version. For andre 

versioner er USB kun til service.)
Trådløs specifkation
  Bluetooth-version: 4.2
  Bluetooth-profl: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
  Bluetooth-frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
  Bluetooth maks. sendekapacitet: 13 dBm (EIRP)
  Modulationstype: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  Wi-fi-netværk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5GHz)
  2,4 G wi-fi-frekvensområde: 2412 - 2472MHz (2,4 GHz ISM-

bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre steder 13 kanaler)
  2,4 G maks. wi-fi sendekapacitet: 20 dBm (EIRP)
  Modulationstype: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 

16QAM, 64QAM
  5G wi-fi-frekvensområde: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz, 

5,725 - 5,825 GHz
  5G maks. wi-fi-sendekapacitet: 22 dBm (EIRP)
  Modulationstype: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
  5 G trådløs frekvensområde: 5725 ~ 5825 MHz
  5G maks. sendekapacitet: 13 dBm (EIRP)
  Modulationstype: QPSK

Mål (B x H x D):
  884 x 62 x 120 mm (soundbar);
  173 x 60 x 120 mm (aftagelig surroundhøjttaler pr. styk)
  305 x 440 x 305 mm (subwoofer)

Vægt:
  3,64 kg (soundbar);
  0,72 kg x 2 (aftagelig surround-højttaler);
  11,10 kg (subwoofer)

Strømforbrug
  Slukket-tilstand: Ikke relevant
  Standby for soundbar (når alle trådløse forbindelser er 

deaktiveret) < 0.5 W
  Standby i netværk (soundbar) < 6.0 W
  Standby i netværk (subwoofer) < 2.0 W
  Tid til standby: <10minutter
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Funktioner og fordele 
Ultimativ 3D-lydoplevelse
Opgradér din film- eller spiloplevelse fra almindelig til ekstraordinær med indbygget Dolby 
Atmos®, DTS:X™ og fire suveræne højttalere, som sender lyden op til loftet og ned igen for en 
fantastisk og ægte 3D-oplevelse. 

Rigtig surroundlyd på et sekund
Nyd øjeblikkeligt en ægte, filmisk 9.1-surroundoplevelse. Du skal blot placere de to aftagelige 
surroundhøjttalere bag dig. Ingen ekstra ledninger, ingen ekstra strømforbindelser, så intet 
ekstra besvær.

Aftagelige højttalere, der kan placeres hvor som helst
Indbyggede batterier sætter lyden fri. Placer de to aftagelige surroundhøjttalere hvor som 
helst i lokalet for at nyde en utrolig lydoplevelse. Efter 10 timers afspilning skal du blot 
"docke" dem til soundbaren for at genoplade.

820W Udgangseffekt
Med 820 watt systemudgangseffekt vil du opleve dine film, spil og musik som aldrig før. Lad 
den fordybende, kraftfulde lyd tage din film- eller spiloplevelse til det næste niveau.

Kraftfuld bas
Den stærke, præcise bas fra den mægtige 10" trådløse subwoofer bringer ekstra energi til 
actionfilm og ekstra følelse til din musik.

Ultra HD 4K-gennemgang med Dolby Vision™
Fantastisk 4K-videoopløsning fortjener fantastisk lyd. Når JBL Bar 9.1-soundbaren parres 
med dit TV, opstår den ultimative dynamiske duo.

Chromecast og Airplay 2 indbygget
Indbygget wi-fi og kompatibilitet med Chromecast og Airplay 2 betyder, at du trådløst kan 
afspille  din yndlingsmusik fra nettet med suveræn klarhed - og et enkelt fingertryk.

Stream det hele
Ikke i humør til film? Intet problem. Med JBL Bar 9.1 soundbar kan du også få glæde af 
trådløs musikafspilning via Bluetooth fra din mobilenhed eller tablet.
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Hvad er der i æsken:
1 soundbar
2 aftagelige trådløse surroundhøjttalere
1 trådløs subwoofer
Fjernbetjening med 2 batterier
Strømkabler (op til 8 stk. afhængigt af 
områdets konfiguration)
1 HDMI-kabel 

2 L-formede vægbeslag (soundbar) + 2 
U-formede vægbeslag (til surroundhøjttalere) 
sæt med skruer
Lynguide
Garantikort
Sikkerhedsark
Kun for visse regioner
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