
Kraftfuld lyd. Kompakt design.
Fordyb dig i din favoritfilm, mærk energien fra publikum til en stor kamp, eller rock igennem 
i din stue. Med den kompakte, kraftfulde JBL Bar 2.0 All-in-One-soundbar, som er nem at 
bruge, er professionel lyd fra JBL blot en enkel HDMI ARC- eller optisk kabelforbindelse væk. 
Indbygget Bluetooth gør, at du nemt kan streame musik fra din smartphone eller tablet. Dolby 
Digital, JBL Surround Sound og en smart lydtilstand leverer utrolig lyd hver gang, uanset hvad 
du vil se eller lytte til. Slå den til, tænd og omgiv dig selv med den kendte lyd fra JBL.  

Funktioner
 Dyb bas

 Lad dig omslutte af lyd

 Se filmene – fra din sofa

 Stream det hele

 Design med lav profil

 Skab forbindelse

Compact 2.0 channel soundbar
2.0 ALL-IN-ONE (MK2)



Tekniske specifikationer:
Generelle specifikationer: 
  Strømforsyning: 100 – 240V AC, 

~ 50/60 Hz
  Samlet højttalerudgang 

(max. @THD 1 %): 80W 
  Soundbar udgangseffekt 

(max. @THD 1 %): 2 x 40W
  Soundbartransducer: 

2 x racetrack-enheder 
  Soundbar standbystrøm: <0,5W
  Driftstemperatur: 0 °C – 45 °C 

Videospecifikation: 
  HDMI-videoudgang 

(med Audio Return Channel): 1

Lydspecifikation: 
  Frekvensområde: 70 Hz – 20 KHz
  Lydindgange: 1 optisk, Bluetooth, USB 

(USB-afspilning fås i den amerikanske 
version. For andre versioner er USB kun til 
service.)

USB-specifikationer: 
  USB-port: Type A
  USB-rating: 5V DC / 0,5 A
  Understøttede filformater: mp3, wav
  MP3 Codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 

Layer 3, MPEG 2,5 Layer 3
  MP3 sampling-rate: 16 KHz – 48 KHz
  MP3 bitrate: 80 kbps – 320 kbps
  WAV sample-rate: 16 KHz – 48 KHz
  WAV bitrate: Op til 3000 kbps

Trådløs specifikation: 
  Bluetooth-version: 4.2
  Bluetooth-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
  Bluetooth-frekvensområde: 

2402 – 2480 MHz
  Bluetooth maks. sendekapacitet: 

<10dBm (EIRP)
  Modulationstype: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Mål: 
  Soundbarens mål (B x H x D): 

614 x 56 x 90 mm 
(24,2" x 2,2" x 3,5")

  Soundbarens vægt: 1,6 kg
  Forpakningens mål (B x H x D): 

855 x 125 x 145 mm
  Vægt af pakke (brutto): 2,6 kg
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Funktioner og fordele 
Dyb bas
Forstærk dramaet i en intens thriller, mærk brølene fra dit hold, eller læn dig tilbage med dit 
seneste album. JBL Bar 2.0 All-in-One er virkelig alt-i-en, med dyb bas til dine film og musik. 

Lad dig omslutte af lyd
JBL Surround Sound giver øjeblikkeligt dine film, sportsudsendelser og musik liv. Opgrader til 
en omsluttende lydoplevelse til dit tv uden ekstra kabler eller højttalere.

Se filmene – fra din sofa
Gør popcornene klar. Indbygget Dolby Digital giver dig en autentisk biografoplevelse i dit hjem. 

Stream det hele
Ikke i humør til film? Intet problem. Med JBL Bar 2.0 All-in-One kan du også få glæde af trådløs 
musikstreaming via Bluetooth fra din mobilenhed eller tablet.

Design med lav profil
Med et kompakt design med lav profil er JBL Bar 2.0 All-in-One designet til nemt at passe ind i 
dit liv og foran dit tv.

Skab forbindelse
Det kunne ikke være nemmere at oprette tilslutning til JBL Surround Sound. Tilslutningen med 
HDMI ARC eller optisk kabel er superenkel at indstille og bruge.

Hvad er der i æsken:
Soundbar
Fjernbetjening med batterier
Strømkabler (op til 4 stk. afhængigt af 
områdets konfiguration)
HDMI-kabel

Beslag til vægmontering med skruer
Lynguide
Garantikort
Sikkerhedsark

Compact 2.0 channel soundbar
2.0 ALL-IN-ONE (MK2)


