
Kapea muotoilu. Vaikuttava ääni.
Kapeaksi muotoiltu, toiminnoiltaan monipuolinen sekä helppokäyttöinen JBL Bar 2.1 tarjoaa 
Dolby® Digital- ja JBL Surround Sound -tekniikat sekä 300 watin kokonaistehon. Tämän lisäksi 
siinä on langaton 6,5 tuuman subwoofer, joka tuo tasapainoisen äänen ja uskomattoman 
bassotoiston elokuviin, musiikkiin ja videopeleihin. Laite on monipuolinen sanan kaikissa 
merkityksissä. HDMI™-sisääntulo ja AUX- sekä USB-liitännät kasvattavat liitettävän viihteen 
valikoimaa. Bluetooth-yhteys takaa laitteiden helpon langattoman liittämisen. Lisäksi 
kaiuttimessa on JBL SoundShift® -tekniikka, joka mahdollistaa äänilähteen välittömän 
vaihtamisen TV:stä matkapuhelimeen tai tablettiin. Voit myös ohjata soundbaria televisiosi 
kaukosäätimellä. JBL Bar 2.1 on laite, jonka laatu nostaa soundbar-kaiuttimien rimaa 
merkittävästi ylemmäs.

Ominaisuudet
  Nauti JBL-äänentoistosta 300 watin teholla 

  JBL Surround Sound -äänentoisto herättää 
elokuvat henkiin

  6,5 tuuman (165 mm) langaton subwoofer 
sävykkääseen ja syvään bassotoistoon

  Langatonta musiikin suoratoistoa Bluetooth-
yhteyden avulla

  Yhdistä laitteesi HDMI-tulon/HDMI lähdön 
(ARC) avulla

  Toimii televisiosi kaukosäätimellä

2.1-kanavainen soundbar-kaiutin langattomalla subwooferilla
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Ominaisuudet ja hyödyt 
Nauti JBL-äänentoistosta 300 watin teholla 
300 watin teho takaa loistavan äänentoiston elokuville ja musiikille. 

JBL Surround Sound -äänentoisto herättää elokuvat henkiin
Koe elokuvien ääniraita eloisana JBL Surround Soundilla ilman ylimääräisten johtojen tai 
kaiuttimien aiheuttamaa sotkua. 

6,5 tuuman (165 mm) langaton subwoofer sävykkääseen ja syvään bassotoistoon
Nauti sävykkäästä sekä syvästä bassotoistosta ja helposta asennuksesta ilman johtosotkuja. 

Langatonta musiikin suoratoistoa Bluetooth-yhteyden avulla
Suoratoista kaikki musiikkisi langattomasti mistä tahansa mobiililaitteesta.

Yhdistä laitteesi HDMI-tulon/HDMI lähdön (ARC) avulla
Yhdistä laitteesi ja yksinkertaista kotisi viihdekeskusta. 

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
Virtakaapelit (lukumäärä ja tyypit vaihtelevat alueittain)
Optinen kaapeli
AUX-kaapeli
Seinäkiinnikesarja
Pikaopas
Takuukortti
Turvallisuusohje

Tekniset tiedot:

 Enimmäiskokonaisteho: 300 W

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

 Subwooferin elementin koko: 6.5 tuumaa

 Enimmäisäänenpaine: 99 dB

 Taajuusvaste: 40 Hz – 20 kHz

 HDMI-videosisääntulot: 1

 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): 
965 x 58 x 68 mm \ 38 x 2,3 x 2,7 tuumaa

 Soundbarin paino: 1,9 kg 

 Subwooferin mitat (L x K x S): 225 x 370 x 
225 mm \ 8.9 x 14.6 x 8.9 tuumaa

 Subwooferin paino: 5,2 kg
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