
Je ultieme en geheel draadloze filmervaring. 
De JBL Bar 5.1 transformeert van soundbar tot een echte draadloze 5.1 thuisbioscoop voor 
een grootse kijk- en luisterervaring. De soundbar is uitgerust met 2 afneembare, draadloze 
surround-luidsprekers met batterijvoeding en een afspeeltijd van 10 uur, heeft een totaal 
vermogen van 510 watt, een draadloze subwoofer van 25 cm (10"), 3 HDMI™-ingangen voor 
de aansluiting van 4K apparaten én Bluetooth™. Met Dolby® Digital, Dolby Pro Logic II en 
DTS zullen je films, muziek en videospelletjes het beste geluid ooit hebben. De soundbar is 
uitgerust met JBL SoundShift® waardoor je direct kunt schakelen tussen het geluid van je tv 
en het Bluetooth-geluid van je mobiele telefoon of tablet. De soundbar is geprogrammeerd 
om te reageren op de afstandsbediening van je tv, dus je kunt alles bedienen met je huidige 
afstandsbediening. De JBL Bar 5.1 herdefinieert  de soundbar-ervaring.

Functies
  JBL 5.1 surround-geluid met een vermogen 
van 510 watt

  Afneembare, door batterij gevoede 
draadloze surround-luidsprekers

  Een krachtig basgeluid uit een 25 cm (10") 
grote draadloze subwoofer

  Een echte 4K connectiviteit met 3 HDMI-
ingangen en HDMI-uitgangen (ARC)

 Draadloze muziekstreaming via Bluetooth

 Werkt met de afstandsbediening van je tv

 JBL SoundShift®
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Functies en eigenschappen 
JBL 5.1 surround-geluid met een vermogen van 510 watt
Zorgt voor een kwalitatief hoge audioprestatie van je films en muziek.

Afneembare, door batterij gevoede draadloze surround-luidsprekers
Geniet van echte draadloze surround-sound van 5.1 bioscoopkwaliteit met een afspeeltijd van 
10 uur.

Een krachtig basgeluid uit een 25 cm (10”) grote draadloze subwoofer
Geniet van een rijk en krachtig basgeluid en het gemak om de luidsprekers te verplaatsen zonder 
gedoe met kabels.

Een echte 4K connectiviteit met 3 HDMI-ingangen en HDMI-uitgangen (ARC)
Sluit eenvoudig al je 4K apparaten aan en upgrade je home-entertainment naar Ultra HD.

Draadloze muziekstreaming via Bluetooth
Stream draadloos je muziek vanaf elk mobiel apparaat.

Werkt met de afstandsbediening van je tv
Deze JBL soundbar is ontworpen om bediend te worden met de meestvoorkomende 
afstandsbedieningen van de meest verkochte tv’s, dus je kunt de huidige afstandsbediening van 
je tv gebruiken voor zowel je tv als je soundbar.

JBL SoundShift®

Je kunt direct schakelen tussen het geluid van je tv en het geluid van je mobiele telefoon of tablet.

Verpakkingsinhoud:
Soundbar
Draadloze subwoofer
Draadloze luidsprekers met surround-geluid (2)
Afstandsbediening met batterijen
Netsnoeren (maximaal 5 stuks afhankelijk van de SKU in een bepaalde regio)
HDMI-kabel
Aux-kabel
Optische-kabel
Kalibratiemicrofoon
Beugelset voor wandmontage
Beknopte handleiding
Garantiekaart
Veiligheidsinformatieblad

Technische specificaties:
  Totaal maximaal vermogen: 510 watt

  Grootte soundbar transducer: 6 x 5 cm 
racetrack-drivers, 3 x 3 cm tweeter

  Grootte subwoofer transducer: 25 cm (10")

  Max SPL: 104 dB

  Afspeeltijd Surround Speaker: 10 uur

  Oplaadtijd batterij: < 3 uur

  Frequentiebereik: 35 Hz tot 20 kHz

  HDMI-video-ingangen: 3

  HDMI-video-uitgang met 
audioretourkanaal (Audio Return 
Channel): 1

  HDMI HDCP-versie: 2.2

  Audio-ingangen: 1 analoge, 1 optische, 
Bluetooth

  Bluetooth-versie: 4.2

  Afmetingen soundbar (B x H x D): 1148 
x 58 x 93 (mm) / 114 x 5 x 10 (cm) 

  Gewicht soundbar: 3,9 kg

  Afmetingen subwoofer (B x H x D): 440 
x 305 x 305 (mm) / 40 x 30 x 30 (cm) 

  Gewicht subwoofer: 13 kg

  Afmetingen surround-luidspreker (B x H x 
D): 165 x 59 x 93 mm / 17 x 5 x 10 (cm) 

  Gewicht surround-luidspreker: 0,6 kg
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