5.1-kanavainen 4K Ultra HD Soundbar -kaiutinjärjestelmä langattomilla True Wireless Surround
-kaiuttimilla

Äärimmäinen täysin langaton elokuvakokemus.
JBL Bar 5.1 muuttuu soundbarista todelliseksi langattomaksi 5.1-kotiteatterijärjestelmäksi
mahtavia elokuva- ja musiikkikokemuksia varten. Soundbar-järjestelmään kuuluu kaksi
irrotettavaa akkukäyttöistä langatonta surround-kaiutinta 10 tunnin toistoajalla, 510 watin
kokonaisteho, 10 tuuman langaton subwoofer, kolme HDMI™-liitäntää 4K-laitteille sekä
Bluetooth™. Dolby® Digitalilla, Dolby Pro Logic II:lla ja DTS:llä elokuvat, musiikki ja videopelit
kuulostavat uskomattomilta. Lisäksi soundbarissa on JBL SoundShift® -tekniikka, joka
mahdollistaa äänilähteen välittömän vaihtamisen TV:stä matkapuhelimeen tai tablettiin
Bluetoothin avulla. Soundbar on ohjelmoitu toimimaan TV:n kaukosäätimen kanssa, jotta voit
ohjata kaikkia omalla TV:n kaukosäätimelläsi. JBL Bar 5.1 määrittelee soundbar-kokemuksen
uudelleen.
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Tekniset tiedot:

Ominaisuudet ja hyödyt
JBL 5.1 Surround Sound -tekniikka ja 510 watin teho
Varmistaa korkealaatuisen äänentoiston niin elokuville kuin musiikille.
Irrotettavat akkukäyttöiset surround-kaiuttimet
Nauti todellisesta langattomasta 5.1 surround -äänestä 10 tunnin käyttöajalla.
10 tuuman (250 mm) langaton subwoofer iskevään bassotoistoon
Nauti sävykkäästä ja jännittävästä bassotoistosta ja helposta asettelusta ilman johtosotkuja.
4K-laitteiden liittäminen kolmen HDMI-sisääntulon ja yhden HDMI-ulostulon (ARC) avulla
Liitä kaikki 4K-laitteesi helposti ja päivitä kotisi viihdekeskus Ultra HD -aikakauteen.
Langatonta musiikin suoratoistoa Bluetooth-yhteyden avulla
Suoratoista kaikki musiikkisi langattomasti mistä tahansa mobiililaitteesta.
Toimii televisiosi kaukosäätimellä
Tämä JBL:n soundbar-kaiutin on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää monien
suosituimpien televisiomerkkien kaukosäätimillä. Voit siis käyttää televisiosi nykyistä
kaukosäädintä sekä television että soundbar-kaiuttimen ohjaamiseen.
JBL SoundShift®
Mahdollistaa äänilähteen välittömän vaihtamisen TV:stä matkapuhelimeen tai tablettiin.

Pakkauksen sisältö:
Soundbar-kaiutinjärjestelmä
Langaton subwoofer
Langattomat surround-kaiuttimet (2)
Kaukosäädin ja paristot
Virtajohdot (jopa 5 kpl riippuen alueesta)
HDMI-kaapeli
AUX-kaapeli
Optinen kaapeli
Kalibrointimikrofoni
Seinäkiinnikesarja
Pikaopas
Takuukortti
Turvallisuusohje
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Enimmäiskokonaisteho: 510 W
	
Soundbarin kaiutinelementtien koot:

6 x 2,25 tuuman ovaalinmuotoista
elementtiä, 3 x 1,25 tuuman
diskanttielementtiä
	
Subwooferin elementin koko: 10 tuumaa
	
Enimmäisäänenpaine: 104 dB
	
Surround-kaiuttimen toistoaika: 10 tuntia
	
Akun latausaika: < 3 tuntia
	
Taajuusvaste: 35 Hz – 20 kHz
	
HDMI-videosisääntulot: 3
	
HDMI-videolähtö (äänen
paluukanavatoiminnolla): 1
	
HDMI:n HDCP-versio: 2.2
	
Audiotulot: 1 analoginen, 1 optinen,
Bluetooth, USB
	
Bluetooth-versio: 4.2
	
Soundbarin mitat (L x K x S): 1148 x 58
x 93 mm \ 45 x 2,3 x 3,7 tuumaa
	
Soundbarin paino: 3,9 kg \ 8,6 lbs
	
Subwooferin mitat (L x K x S): 440 x
305 x 305 mm \ 16 x 12 x 12 tuumaa
	
Subwooferin paino: 13 kg \ 28,7 lbs
	
Surround-kaiutinten mitat (L x K x S):
165 x 59 x 93 mm \ 6,5 x 2,3 x 3,7
tuumaa
	
Surround-kaiutinten paino: 0,6 kg \
1,3 lbs
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