2.0-kanavainen Bluetooth-yhteydellä varustettu soundbar-kaiutin

Paranna televisiosi ääntä
Kompakti JBL Bar Studio toistaa musiikkisi sekä TV-sarjojesi ja elokuviesi äänen loistavalla
äänenlaadulla. Se on ohut, sen muotoilu on vertaansa vailla ja sen käyttö on äärimmäisen

Ominaisuudet
Täydellinen soundbar-kaiutin kahdella
sisäänrakennetulla bassoportilla

helppoa. JBL:n surround-äänentoisto ja kaksi bassoporttia muuttavat televisiosi äänen

JBL Surround Sound -äänentoisto

aidoksi elokuvateatteri-ääneksi. JBL Bar Studio on varustettu Bluetooth-yhteydellä, joten voit
suoratoistaa lempimusiikkisi kaiuttimeen langattomasti. Se on helppo asentaa. Sinun tarvitsee

Langatonta musiikin suoratoistoa
Bluetooth-yhteyden avulla

vain liittää televisiosi ja soundbar-kaiutin toisiinsa yhdellä HDMI-kaapelilla. Voit hallita JBL Bar

HDMI-liitäntä (ARC)

Studio -kaiutinta televisiosi nykyisellä kaukosäätimellä.

Toimii televisiosi kaukosäätimellä

2.0-kanavainen Bluetooth-yhteydellä varustettu soundbar-kaiutin

Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

Täydellinen soundbar-kaiutin kahdella sisäänrakennetulla bassoportilla
Nauti TV-sarjojesi, elokuviesi ja musiikkisi huomattavasti paremmasta äänestä ja syvemmästä
bassotoistosta kahden bassoportin ansiosta.

Soundbar-kaiutin
Kaukosäädin
Optinen kaapeli ja AUX-kaapeli
Virtasovitin
Seinäkiinnikesarja
Pikaopas
Takuukortti
Turvallisuusohje

JBL Surround Sound -äänentoisto
Herätä elokuvasi eloon JBL Surround Sound -äänentoiston avulla ilman ylimääräisiä lisäkaapeleita
tai -kaiuttimia.
Langatonta musiikin suoratoistoa Bluetooth-yhteyden avulla
Suoratoista kaikki musiikkisi langattomasti mistä tahansa mobiililaitteesta.
HDMI-liitäntä (ARC)
Sinun tarvitsee vain kiinnittää yksi HDMI-kaapeli soundbar-kaiuttimen ja televisiosi väliin.
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.

Tekniset tiedot:
Enimmäisteho: 30 W
Soundbarin kaiutinelementtien koot: 2 x 2
tuuman bassoelementtiä, 2 x 1,5 tuuman
diskanttielementtiä
Enimmäisäänenpaine: 90 dB
Taajuusvaste: 60 Hz – 20 kHz
HDMI-videolähtö (äänen
paluukanavatoiminnolla): 1
HDMI:n HDCP-versio: 1.4
Audiotulot: 1 analoginen, 1 optinen, Bluetooth,
USB
Bluetooth-versio: 4.2
Soundbarin mitat (L x K x S): 614 x 58 x 86 mm
Soundbarin paino: 1,4 kg
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