
Krachtig geluid. Compact ontwerp.
Ga op in je favoriete film, voel de energie van het publiek in een sportstadion of beleef een 
rockconcert in je woonkamer. Met de compacte, krachtige en gemakkelijk te gebruiken JBL Bar 
2.0 All-in-One-soundbar heb je JBL Pro-geluid met één HDMI ARC- of optische kabelverbinding. 
Ingebouwde Bluetooth betekent dat je eenvoudig muziek kunt streamen vanaf je smartphone 
of tablet. Dolby Digital, JBL Surround Sound en een slimme geluidsmodus leveren altijd en 
overal fantastisch geluid, waar je ook naar kijkt of luistert. Plug-in, zet aan en omring jezelf 
met JBL-geluid.

Functies
 Diepe bas

 Omring jezelf met geluid

 Ervaar een bioscoopfilm vanaf je eigen bank

 Stream alles

 Slank ontwerp

 Maak de verbinding

Compacte 2.0 kanaal soundbar
2.0 ALL-IN-ONE



Technische specificaties:
Algemene specificatie: 
  Stroomvoorziening: 

100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
  Totaal uitgangsvermogen van de 

luidspreker (max. @THD 1%): 80W 
  Uitgangsvermogen soundbar 

(max. @THD 1%): 2 x 40 W
  Soundbar-transducer: 

2 x racetrack drivers 
  Soundbar standby-voeding: <0,5 W
  Bedrijfstemperatuur: 0°C – 45°C 

Videospecificatie: 
  HDMI video-uitgang (met Audio return 

channel): 1

Audiospecificatie: 
  Frequentierespons: 70Hz – 20KHz
  Audio-ingangen: 1 Optisch, Bluetooth, 

USB (USB-weergave is alleen beschikbaar 
in de Amerikaanse versie. Voor andere 
versies is USB alleen voor service.)

USB-specificatie (audioweergave is alleen
voor de Amerikaanse versie):

  USB-poort: Type A
  USB-classificatie: 5V DC / 0,5A
  Ondersteund bestandsformaat: mp3, wav
  MP3 Codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 

Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
  MP3 sampling rate: 16KHz – 48 KHz
  MP3 bitrate: 80kbps – 320kbps
  WAV sample rate: 16KHz – 48 KHz
  WAV bitrate: Tot 3000 kbps

Draadloze specificatie: 
  Bluetooth-versie: 4.2
  Bluetooth-profiel: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
  Bluetooth frequentiebereik: 

2402MHz – 2480MHz
  Bluetooth max. zendvermogen: 

<10dBm (EIRP)
  Modulatie-type: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Afmetingen: 
  Soundbar afmetingen (W x H x D): 

614 x 58 x 90 (mm) / 24.17" x 2.28" x 3.54"
  Soundbar gewicht: 1,61 kg
  Afmetingen van de verpakking (B x H x D): 

855 x 125 x 145mm
  Gewicht van de verpakking (brutogewicht): 

2,6kg
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Functies en eigenschappen 
Diepe bas
Beleef het drama van een spannende thriller, voel de opwinding van je favoriete team en 
laat je meevoeren door je favoriete muziek. De JBL Bar 2.0 All-in-One is echt alles-in-één 
en geeft je diepe bassen voor je films en muziek. 

Omring jezelf met geluid
JBL Surround Sound brengt films, sport en muziek onmiddellijk tot leven. Upgrade naar 
een meeslepende geluidservaring voor je tv zonder extra draden of luidsprekers.

Ervaar een bioscoopfilm vanaf je eigen bank
Zet de popcorn klaar. Ingebouwde Dolby Digital biedt je een authentieke filmervaring in je 
eigen huis. 

Stream alles
Niet in de stemming voor een film? Geen probleem. Met de JBL Bar 2.0 Deep Bass kun je 
ook genieten van draadloos streamen van muziek via Bluetooth met je telefoon of tablet.

Slank ontwerp
Dankzij het compacte, slanke ontwerp past de JBL Bar 2.0 All-in-One perfect bij je tv.

Maak de verbinding
JBL Surround Sound verbinden was nog nooit zo eenvoudig. De HDMI ARC- of optische 
kabelverbinding is gemakkelijk te installeren en te gebruiken.

Compacte 2.0 kanaal soundbar
2.0 ALL-IN-ONE

Verpakkingsinhoud:
Soundbar
Afstandsbediening met batterijen
Voedingskabels (tot 4 stuks afhankelijk van 
regio-SKU’s)
HDMI-kabel

Wandmontagekit met schroeven
Snelstartgids
Garantiekaart
Veiligheidsblad


