
Hør stemmen. Føl bassen.
Med i alt 450 W systemeffekt, en dedikeret centerkanal og en 10" trådløs subwoofer, der 
leverer medrivende bas og tydelige stemmer, giver JBL Bar 3.1 Soundbar med JBL Surround 
Sound og Dolby® Digital dig mulighed for at fordybe dig i klassens bedste surround-lyd. 
JBL Bar 3.1 understøtter Bluetooth til nem trådløs afspilning, og du kan  tilslutte op til tre 
4K-enheder via HDMI-indgange, så du får en topmoderne billed- og lydoplevelse. Med den 
dedikerede forstærker og højttalere til centerkanalen kan du glæde dig over den tydelige dialog 
i selv de vildeste scener. I tilgift får du JBL SoundShift, så du straks kan skifte mellem lyden 
fra dit tv og lyden fra din mobiltelefon eller tablet. Du kan også betjene soundbaren med din 
eksisterende tv-fjernbetjening. JBL Bar 3.1 sætter nye standarder for soundbarer.

Funktioner
  Nyd klare og tydelige stemmer takket være 
den dedikerede centerkanal

 JBL Surround Sound med 450 W effekt

  Medrivende bas fra en 10" (250 mm) 
trådløs subwoofer

  Ægte 4K-forbindelser med tre HDMI-
indgange og en HDMI-udgang (ARC)

 Trådløs musikstreaming med Bluetooth

 Fungerer med dit tv’s fjernbetjening

3.1-kanal 4K Ultra HD-soundbar med trådløs subwoofer
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Funktioner og fordele 
Nyd klare og tydelige stemmer takket være den dedikerede centerkanal
Den dedikerede centerkanal forbedrer stemmernes tydelighed, så du ikke går glip af et eneste ord.

JBL Surround Sound med 450 W effekt
Udgangseffekten på 450 W kombineret med JBL Surround Sound sikrer en førsteklasses 
lydperformance til dine film og din musik.

Medrivende bas fra en 10" (250 mm) trådløs subwoofer
Nyd den fyldige og medrivende bas og de fleksible placeringsmuligheder uden besværlige kabler. 

Ægte 4K-forbindelser med tre HDMI-indgange og en HDMI-udgang (ARC)
Du kan nemt tilslutte alle dine 4K-enheder og opgradere din hjemmeunderholdning til Ultra HD 
og HDCP 2.2.

Trådløs musikstreaming med Bluetooth
Afspil al din musik trådløst fra enhver mobil enhed.

Fungerer med dit tv’s fjernbetjening
Denne JBL-soundbar er designet til at fungere med mange af de mest populære 
tv-fjernbetjeninger, så du kan bruge din eksisterende tv-fjernbetjening til både dit tv og din 
soundbar.

Hvad er der i æsken:
Soundbar
Trådløs subwoofer
Fjernbetjening med batterier
Strømadapter
Strømkabler (antal og typer varierer afhængigt af området)
HDMI-kabel
AUX-kabel
Sæt med vægmonteringsbeslag
Lynstartvejledning
Garantibevis
Sikkerhedsblad

3.1-kanal 4K Ultra HD-soundbar med trådløs subwoofer

Tekniske specifikationer:

  Samlet maks. effekt: 450 W

  Soundbar-enhedernes størrelse: 
6 x 2.25" racetrack-enheder, 
3 x 1.25" diskanthøjttalere

  Subwooferenhed: 10"

  Maks. SPL: 103 dB 

  Frekvensområde: 35 Hz til 20 kHz 

  HDMI-videoindgange: 3 

  HDMI-videoudgang (med Audio Return 
Channel): 1

  HDMI HDCP-version: 2.2

  Lydindgange: 1 analog, 1 optisk, 
Bluetooth, USB

  Bluetooth-version: 4.2

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

  Soundbarens vægt: 2,3 kg

  Subwooferens mål (H x B x D): 
440mm x 305mm x 305mm

  Subwooferens vægt: 12,1 kg


