
Funktioner
 Alt-i-en soundbar med indbyggede 

dobbelte basporte

 JBL Surround Sound

 Trådløs musikafspilning med Bluetooth

 HDMI-tilslutning (ARC)

 Fungerer med dit tv’s fjernbetjening

Gør din tv-lyd bedre.

Den kompakte JBL Bar Studio soundbar sørger for fremragende lyd til dine foretrukne 

tv-serier, film og musik. Den er slank, har et unikt design og er ekstremt nem at bruge. 

JBL surround sound og dobbelte basporte forvandler dit tv’s lyd til ægte biograflyd. 

JBL Bar Studio understøtter Bluetooth-forbindelser, så du kan afspille din yndlingsmusik 

trådløst på højttaleren. Opsætningen klares let med et enkelt HDMI-kabel mellem dit tv og din 

soundbar. Du kan styre JBL Bar Studio med din eksisterende tv-fjernbetjening.

2.0-kanal soundbar med Bluetooth
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Hvad er der i æsken:
Soundbar

Fjernbetjening

Optisk kabel og AUX-kabel

Strømadapter

Sæt med vægmonteringsbeslag

Kvikstartsguide

Garantibevis

Sikkerhedsblad

Tekniske specifikationer:
		Samlet maks. effekt: 30 W

		Soundbar-enhedernes størrelse: 
2 x 2" bas; 2 x 1,5" diskant

		Maks. SPL: 90 dB

		Frekvensområde: 60 Hz–20 kHz

		HDMI-videoudgang 
(med Audio Return Channel): 1

		HDMI HDCP-version: 1.4

		Lydindgange: 1 analog, 1 optisk, Bluetooth, USB

		Bluetooth-version: 4.2

		Soundbarens mål (B x H x D): 
614 x 58 x 86 (mm)

		Soundbarens vægt: 1,4 kg (3,1 lbs)

Funktioner og fordele 
Alt-i-en soundbar med indbyggede dobbelte basporte

Du får væsentligt bedre lyd med mere bas til dine tv-serier, film og musik takket være de dobbelte 
basporte.

JBL Surround Sound

Væk filmene til live med JBL Surround Sound − uden at bøvle med ekstra ledninger eller højttalere.

Trådløs musikafspilning med Bluetooth

Afspil al din musik trådløst fra enhver mobil enhed.

HDMI-tilslutning (ARC)

Det eneste, du skal gøre, er at tilslutte et enkelt HDMI-kabel mellem din soundbar og dit tv.

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.

2.0-kanal soundbar med Bluetooth


