2.0-kanaals soundbar met Bluetooth

Versterk je tv-geluid.
Met de compacte JBL Bar Studio soundbar geniet je van weergaloos geluid wanneer je naar je
favoriete tv-series en films kijkt of als je naar muziek luistert. De soundbar is slank, heeft een

Functies
Alles-in-één soundbar met ingebouwd
dubbel baspoortontwerp

ongeëvenaard ontwerp en is zeer eenvoudig in gebruik. Door JBL Surround Sound en de twee

JBL Surround Sound

baspoorten wordt je televisiegeluid omgezet in echt bioscoopgeluid. De JBL Bar Studio heeft

Draadloze muziekstreaming via Bluetooth

een Bluetooth-verbinding waardoor je je muziek draadloos kunt streamen naar je luidspreker.

HDMI-aansluiting (ARC):

Het installeren is eenvoudig. Sluit met één enkele HDMI-kabel je soundbar aan op je televisie.

Werkt met de afstandsbediening van je
televisie

Je kunt de JBL Bar Studio bedienen met de afstandsbediening van je eigen televisie.

2.0-kanaals soundbar met Bluetooth

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
Alles-in-één soundbar met ingebouwd dubbel baspoortontwerp
Door het dubbele baspoortontwerp geniet je van een betere geluidskwaliteit met meer bas bij het
kijken van je tv-series en films en wanneer je luistert naar muziek.
JBL Surround Sound
Breng je films tot leven met JBL Surround Sound, dit zonder extra hinderlijke kabels of luidsprekers.
Draadloze muziekstreaming via Bluetooth
Stream al je muziek draadloos vanaf elk mobiel apparaat.
HDMI-aansluiting (ARC):
Het enige wat je hoeft te doen is een enkele HDMI-kabel aan te sluiten op je soundbar en televisie.
Werkt met de afstandsbediening van je televisie
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.

Soundbar
Afstandsbediening
Optische kabel & AUX-kabel
Voedingsadapter
Beugel voor wandmontage
Beknopte handleiding
Garantiekaart
Veiligheidsinformatieblad

Technische specificaties:
Totaal maximaal vermogen: 30 watt
Grootte transducer van soundbar: 2 x 2" woofer,
2 x 1,5" tweeter
Max. SPL: 90 dB
Frequentiebereik: 60 Hz – 20 kHz
HDMI-video-uitgang met audioretourkanaal
(Audio Return Channel): 1
HDMI HDCP-versie: 1.4
Audio-ingangen: 1 analoge, 1 optische,
Bluetooth, USB
Bluetooth-versie: 4.2
Afmetingen soundbar (B x H x D):
614 x 58 x 86 (mm) \ 24,2 x 2,3 x 3,4"
Gewicht soundbar: 1,4 kg \ 3,1 lbs
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