
Kuule ääni. Tunne basso. 
450 watin kokonaisteholla, erillisellä keskikanavalla ja 10 tuuman langattomalla subwooferilla 
varustettu JBL Bar 3.1 -soundbar tarjoaa iskevät bassot ja selkeän äänentoiston. Laitteen 
JBL Surround Sound- ja Dolby® Digital -tekniikat saavat sinut uppoutumaan luokkansa 
parhaaseen surround-ääneen. JBL Bar 3.1:n Bluetooth-yhteys tekee laitteiden langattomasta 
suoratoistamisesta helppoa. Laitteen HDMI-liitäntöjen kautta on mahdollista liittää jopa kolme 
4K-laitetta huipputason katselu- ja kuuntelukokemusta varten. Dedikoidun  vahvistimen ja 
keskikanavan erillisten kaiutinelementtien ansiosta voit nauttia selvästä dialogista kaikkein 
nopeimmissakin kohtauksissa. JBL SoundShift -tekniikka mahdollistaa äänilähteen välittömän 
vaihtamisen TV:stä matkapuhelimeen tai tablettiin. Voit ohjata soundbaria televisiosi 
kaukosäätimellä. JBL Bar 3.1 on laite, jonka laatu nostaa soundbar-kaiuttimien rimaa ylemmäs.

Ominaisuudet
 Erillinen keskikanava selkeään äänentoistoon

  JBL Surround Sound -tekniikka ja 
450 watin teho

  10 tuuman (250 mm) langaton subwoofer 
iskevään bassotoistoon

  4K-laitteiden liittäminen kolmen HDMI-
sisääntulon ja yhden -ulostulon (ARC) avulla

  Langatonta musiikin suoratoistoa 
Bluetooth-yhteyden avulla

 Toimii televisiosi kaukosäätimellä

3.1-kanavainen soundbar-kaiutin 4K Ultra HD -tuella ja langattomalla subwooferilla
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Ominaisuudet ja hyödyt 
Erillinen keskikanava selkeään äänentoistoon
Erillinen keskikanava parantaa äänentoiston selkeyttä, joten enää yksikään kohtauksen ääni ei 
jää kuulematta.

JBL Surround Sound -tekniikka ja 450 watin teho
450 watin teho ja JBL Surround Sound -tekniikka takaavat korkealaatuisen elokuvien ja 
musiikin äänentoiston.

10 tuuman (250 mm) langaton subwoofer iskevään bassotoistoon
Nauti sävykkäästä bassotoistosta ja helposta asettelusta ilman johtosotkuja. 

4K-laitteiden liittäminen kolmen HDMI-sisääntulon ja yhden -ulostulon (ARC) avulla
Liitä kaikki 4K-laitteesi helposti ja päivitä kotisi viihdekeskus Ultra HD- ja HDCP 2.2 
-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.

Pakkauksen sisältö:
Soundbar-kaiutin
Langaton subwoofer
Kaukosäädin ja paristot
Virtasovitin
Virtakaapelit (lukumäärä ja tyypit vaihtelevat alueittain)
HDMI-kaapeli
AUX-kaapeli
Seinäkiinnikesarja
Pikaopas
Takuukortti
Turvallisuusohje

Tekniset tiedot:

  Enimmäiskokonaisteho: 450 W

  Soundbarin kaiutinelementtien koot: 
6 x 2,25 tuuman ovaalinmuotoista 
elementtiä, 3 x 1,25 tuuman 
diskanttielementtiä

  Subwooferin elementin koko: 10 tuumaa

  Enimmäisäänenpaine: 103 dB

  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): 1018 x 58 
x 78 mm \ 40 x 2,3 x 3 tuumaa

  Soundbarin paino: 2,3 kg \ 5 lbs

  Subwooferin mitat (L x K x S): 440 x 
305 x 305 mm \ 16 x 12 x 12 tuumaa

  Subwooferin paino: 12,1 kg \ 26,7 lbs
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