
Ervaar het alsof je er zelf bij bent met 3D surround sound.
De JBL Bar 9.1 soundbar brengt audio-ervaring van een bioscoop in je eigen huis met twee 
afneembare surround-luidsprekers en de kracht van Dolby Atmos® en DTS: X™ 3D-geluid.  
Met een vermogen van 820 watt kun je genieten van een Oscar-waardige prestatie met 
krachtige, kristalheldere audio. Verhoog het volume van de 10’ subwoofer en geniet van 
indringende bas, of zet het volume lager en relax met Chromecast en AirPlay muziekstreaming. 
Laat je meevoeren door de nieuwste kaskraker of beleef je favoriete film- of sportscènes 
opnieuw. Een ongelooflijke home cinema-geluidservaring.

Functies
 Ultieme 3D-geluidservaring
 Echt surround sound in een handomdraai
  Plaats de afneembare luidsprekers  
waar je wilt

 You got the power
 Indringende bas
 Ultra HD 4K Pass-through met Dolby Vision™

 Ingebouwde Chromecast en Airplay 2
 Stream het allemaal
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Functies en eigenschappen 
Ultieme 3D-geluidservaring
Tv-kijken en gamen zullen nooit meer hetzelfde zijn. De ingebouwde Dolby Atmos® en 
DTS:X™ geven je een buitengewone ervaring. De vier upfiring-luidsprekers kaatsen het geluid 
terug van het plafond en zorgen daarmee voor een geweldige 3D-surround-ervaring. 

Echt surround sound in een handomdraai
Plaats twee afneembare luidsprekers achter je en geniet direct van een echte 9.1 surround 
bioscoop-ervaring. Volledig draadloos, dus geen gedoe met extra kabels of stroomaansluitingen.

Plaats de afneembare luidsprekers waar je wilt
Dankzij de ingebouwde batterijen ben je vrij om de luidsprekers te plaatsen waar je wilt. 
Plaats de twee afneembare surround-luidsprekers op elke gewenste plek in je kamer en 
geniet van een ongelooflijke audio-ervaring. Na 10 uur afspelen, plaats je de luidsprekers 
gewoon aan de soundbar om ze weer op te laden.

You got the power
Met 820 watt vermogen ervaar je films, games en muziek als nooit tevoren. Het 
meeslepende, krachtige geluid brengt je game- en kijkervaring naar een next level.

Indringende bas
De stevige, verfijnde bas uit een krachtige 10" draadloze subwoofer zorgt ervoor dat je de 
actie in een film of het gevoel van muziek echt beleeft.

Ultra HD 4K Pass-through met Dolby Vision™

Bij een geweldige 4K-videoresolutie hoort geweldig geluid. De JBL Bar 9.1 surround vormt 
de ultieme combinatie met je tv.

Ingebouwde Chromecast en Airplay 2
Via ingebouwde WiFi en compatibiliteit met Chromecast en Airplay 2, kun je al je favoriete 
online content streamen. In hoge kwaliteit en met slechts één druk op de knop.

Stream het allemaal
Geen zin om een film te kijken? Geen probleem. Met de JBL Bar 9.1 soundbar kun je ook 
genieten van draadloze muziekstreaming via Bluetooth vanaf een mobiele telefoon of tablet.
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Verpakkingsinhoud:
1x Soundbar
2x afneembare draadloze surround-
luidsprekers
1x draadloze subwoofer
Afstandsbediening met 2 batterijen
Stroomsnoeren (tot 8 stks afhankelijk van 
regio-verpakkingseenheden)
HDMI-kabel x1

 
2 x L-vormige muurbeugels (Soundbar) +  
2 x U-vormige muurbeugels (voor surround-
luidsprekers) met schroeven
Snelstartgids
Garantiekaart
Veiligheidsblad
Alleen voor bepaalde regio›s

Technische specificaties:
  Geluidssysteem: 5.1.4 kanaal
  Voeding: 100 – 240 V AC, ~ 50/60 Hz
  Oplaadtijd batterij: 3 uur
  Totaal uitgangsvermogen van de luidspreker (Max. @THD 1%): 

820 W
  Soundbar uitgangsvermogen (Max. @THD 1%): 400 W
  Surround luidspreker uitgangsvermogen (Max. @THD 1%):  

2 x 60 W
  Subwoofer uitgangsvermogen (Max. @THD 1%): 300 W
  Soundbar transducer: 4×racetrack drivers +2 × up-fring  

full-range drivers + 3×1" tweeter
  Surround transducer (per stuk): up-fring full-range drivers+  

1" tweeter
  Subwoofer transducer: 10"
  Temperatuur bij ‘in bedrijf’: 0°C – 45°C

HDMI specifcatie
  HDMI video-ingang: 1
  HDMI-video-uitgang (met verbeterde Audio Return Channel, 

eARC): 1
  HDMI HDCP versie: 2.3

Audio-specifcaties
  Maximale SPL: 103dB
  Frequentierespons: 34Hz – 20KHz
  Audio-ingangen: 1 Optisch, Bluetooth, Chromecast, AirPlay2, 

USB
USB-specifcaties
  USB poort: Type A
  USB-classifcatie: 5 V/ 500 mA
  Ondersteund bestandsformaat: MP3
  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
  (USB-weergave is beschikbaar in de Amerikaanse versie.  

Voor andere versies is USB alleen voor service.)
Draadloze specifcaties
  Bluetooth-versie: 4.2
  Bluetooth profel: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
  Bluetooth frequentiebereik: 2402 MHz – 2480 MHz
  Bluetooth max. zendvermogen: 13 dBm (EIRP)
  Modulatietype: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  WiFi-netwerk : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
  2.4G WiFi-frequentiebereik: 2412 – 2472 MHz  

(2,4 GHz ISM-band, VS 11 kanalen, Europa en 13 kanalen)
  2.4G WiFi max. zendvermogen: 20 dBm (EIRP)
  Modulatietype: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 

64QAM
  5G WiFi-frequentiebereik: 5.15 – 5.35 GHz, 5.470 – 5.725 GHz, 

5.725 – 5.825 GHz
  5G WiFi max. zendvermogen: 22 dBm (EIRP)
  Modulatietype: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
  5G draadloos frequentiebereik: 5725 ~ 5825 MHz
  5G max. zendvermogen: 13 dBm (EIRP)
  Modulatietype: QPSK

Afmetingen (B x H x L)
  884 x 58 x 120mm / 34.8 x 2.3 x 4.7 inches (soundbar)
  173 x 58 x 120mm / 6.8 x 2.3 x 4.7 inches (afneembare 

surround-luidspreker, per stuk)
  305 x 440 x 305mm / 12.0 x 17.3 x 12.0 inches (subwoofer)

Gewicht
  3.70 kg / 8.1 lb (soundbar)
  0.75 kg x 2/ 1,6 lb x2 (afneembare surround-luidspreker)
  11.14 kg / 24.6 lb (subwoofer)

Afmetingen verpakking (WxHxD):
  1032 x 382 x 488 mm / 40.6 x 15 x 19.2 inches 
  Gewicht verpakking (brutogewicht): 20 kg

Informatie over stroomverbruik
  Uit-modus: N/A
  Soundbar Standby (wanneer alle draadloze verbindingen zijn 

uitgeschakeld) < 0.5 W
  Netwerk standby (soundbar) < 6.0 W
  Netwerk standby (subwoofer) < 2.0 W
  Tijd tot stand-by: <10minuten
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