2.1 DEEP BASS

2.1-kanals soundbar med trådløs subwoofer

Kraftfuld og medrivende bas.
Fyld stuen med lyd. JBL Bar 2.1 Deep Bass forvandler din stue til en biograf eller et stadion.
JBL Bar 2.1 Deep Bass er ikke stor – men den leverer 300 watt forbløffende JBL-lyd. Tilslut dit
tv med blot et enkelt optisk kabel eller et HDMI-kabel, eller afspil musik trådløst fra din telefon
med indbygget Bluetooth. Dolby Digital og JBL-surroundlyd skaber ægte biografoplevelser i dit
hjem. Alt, du ser eller lytter til, bliver mere episk, medrivende og kraftfuldt.

Funktioner
Nyd kraften
Bliv omsluttet af lyd
Det handler om bas
Gå i biografen – fra din sofa
Trådløs musik
Skab forbindelse

2.1 DEEP BASS

2.1-kanals soundbar med trådløs subwoofer

Tekniske speciﬁkationer:
Generelle specifikationer:
	Model: Bar 2.1 Deep Bass CNTR
(soundbar-enhed), Bar 2.1 Deep Bass SUB
(subwoofer-enhed)
	Strømforsyning: 100 – 240V AC, ~ 50/60 Hz
	Samlet højttalerudgang (max. @THD 1 %): 300 W
	Udgangseffekt (max. @THD 1 %): 2 x 50W
(Soundbar); 200W (Subwoofer)
	Transducer: 4 x racetrack-enheder + 2 x 1"
diskant (Soundbar); 6.5" (Subwoofer)
	Soundbar og subwoofer standbystrøm: <0,5 W
	Driftstemperatur: 0 °C – 45 °C
Videospecifikation:
	HDMI-videoindgange: 1
	HDMI-videoudgang med ARC
(Audio Return Channel): 1
	HDMI-version: 1,4
Lydspecifikation:
	Frekvensområde: 40 Hz – 20 KHz
	Lydindgange: 1 optisk, Bluetooth, USB
(USB-afspilning fås i den amerikanske version.
For andre versioner er USB kun til service.)

Funktioner og fordele
Nyd kraften
Fyld hele lokalet med lyd. Den samlede systemeffekt på hele 300 watt giver dig kontrollen.
Dine film og din musik lyder bedre end nogensinde før.
Bliv omsluttet af lyd
JBL-surroundlyd giver nyt liv til film, sport og musik. Opgrader dit tv med en omsluttende
lydoplevelse – uden ekstra kabler eller højttalere.
Det handler om bas
Hvorfor blot lytte til bassen, når du kan opleve den? Den trådløse subwoofer på 6,5" leverer
dyb, kraftfuld lyd.
Gå i biografen – fra din sofa
Gør popcornene klar. Indbygget Dolby Digital skaber en autentisk biografoplevelse i dit eget
hjem.
Trådløs musik
Ikke i humør til film? Med JBL Bar 2.1 Deep Bass får du også glæde af trådløs musik via
Bluetooth fra din mobil eller tablet.
Skab forbindelse
Opsætningen af JBL-surroundlyd er legende let. Tilslutning med HDMI eller optisk kabel er
superenkel at konfigurere og bruge.

Hvad er der i æsken:
Soundbar
Trådløs subwoofer
Fjernbetjening med batterier
Strømkabler (op til 8 stk. afhængigt af
områdets konfiguration)
HDMI-kabel
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Beslag til vægmontering med skruer
Lynguide
Garantikort
Sikkerhedsark

USB-specifikationer:
	USB-port: Type A
	USB-rating: 5 V 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 samplingrate: 16KHz – 48 KHz
	MP3 bitrate: 80 kbps – 320 kbps
	WAV samplerate: 16KHz – 48 KHz
	WAV bitrate: Op til 3000 kbps
Trådløse specifikationer:
	Bluetooth-version: 4.2
	Bluetooth-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
	Bluetooth-frekvensområde:
2402 MHz – 2480 MHz
	Bluetooth maks. sendekapacitet:
<10 dBm (EIRP)
	Modulationstype: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
	5 G trådløs frekvensområde:
5736,35 – 5820,35MHz
	5G maks. sendekapacitet: <9 dBm (EIRP)
	Modulationstype: π/4 DQPSK
Mål:
	Mål (B x H x D): 965 x 58 x 85 (mm) / 38" x
2,28" x 3,35" (soundbar); 240 x 240 x 379
(mm) / 8,9" x 8,9" x 14,6" (subwoofer)
	Vægt: 2,16 kg (soundbar); 5,67 kg (subwoofer)
	Mål af emballage (B x D x H):
1045 x 310 x 405 mm
	Vægt af pakke (brutto): 10,4 kg

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL er et varemærke tilhørende Harman
International Industries, Incorporated, registreret i USA og/eller andre lande. Varemærket Bluetooth® og de tilhørende logoer er
registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af HARMAN International Industries,
Incorporated, foregår under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere. HDMI, HDMI-logoet og
High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre
lande. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Funktioner, specifikationer og
udseende kan ændres uden varsel.

