
Najlepsze wrażenia filmowe dzięki pełnej bezprzewodowości. 
Soundbar JBL Bar 5.1 można wykorzystać do stworzenia bezprzewodowego 5.1-kanałowego 
kina domowego, aby doznać wyjątkowych wrażeń podczas oglądania filmów i słuchania 
muzyki. Soundbar o mocy 510 W jest wyposażony w dwa odłączane bezprzewodowe głośniki 
przestrzenne działające przez 10 godzin na jednym ładowaniu akumulatora, 10-calowy 
subwoofer oraz trzy wejścia HDMI™ do podłączania urządzeń 4K i Bluetooth™. Twoje 
filmy, muzyka i gry wideo nigdy jeszcze nie brzmiały tak niesamowicie. A to wszystko dzięki 
technologii Dolby® Digital, Dolby Pro Logic II i DTS. Dodatkowe udoskonalenie stanowi system 
JBL SoundShift®, który umożliwia błyskawiczne przełączanie dźwięku pomiędzy telewizorem 
a złączem Bluetooth w telefonie komórkowym lub tablecie. Soundbar jest zaprogramowany tak, 
aby zdalnie współdziałać z telewizorem i sterować wszystkim za pomocą istniejącego pilota do 
telewizora. JBL Bar 5.1 to wyjątkowy soundbar najnowszej generacji.

Cechy
 Dźwięk przestrzenny JBL 5.1 o mocy 510 W

  Odłączane, zasilane akumulatorowo 
bezprzewodowe głośniki przestrzenne

  Potężne basy z 10-calowego (250 mm) 
bezprzewodowego subwoofera

  Prawdziwa łączność 4K dzięki 3 wejściom 
HDMI i 1 wyjściu HDMI (kanał zwrotny audio, 
ARC)

  Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie 
muzyki przez Bluetooth

  Współpracuje z pilotem do telewizora

 JBL SoundShift®
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Cechy i korzyści 
Dźwięk przestrzenny JBL 5.1 o mocy 510 W
Zapewnia znakomitą jakość dźwięku przy odtwarzaniu filmów i muzyki.
Odłączane, zasilane akumulatorowo bezprzewodowe głośniki przestrzenne
Ciesz się prawdziwym bezprzewodowym 5.1-kanałowym dźwiękiem przestrzennym jakości 
kinowej przez 10 godzin odtwarzania.
Potężne basy z 10-calowego (250 mm) bezprzewodowego subwoofera
Delektuj się wspaniałymi basami płynącymi z poręcznego urządzenia oferującego rozmaite 
możliwości ustawienia bez plątaniny kabli.
Prawdziwa łączność 4K dzięki 3 wejściom HDMI i 1 wyjściu HDMI (kanał zwrotny audio, ARC)
Możesz z łatwością podłączyć urządzenia 4K i zmodernizować swój domowy system rozrywki do 
poziomu Ultra HD.
Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth
Możliwość bezprzewodowego strumieniowego przesyłania muzyki z dowolnego urządzenia 
przenośnego.
Współpracuje z pilotem do telewizora
Ten soundbar JBL został zaprojektowany do współpracy z wieloma najpopularniejszymi pilotami 
do telewizorów, dlatego można korzystać z jednego pilota do obsługi telewizora i soundbara.
JBL SoundShift®

Umożliwia błyskawiczne przełączanie dźwięku pomiędzy telewizorem a telefonem komórkowym 
lub tabletem.
Zawartość zestawu:
Soundbar
Bezprzewodowy subwoofer
Głośniki bezprzewodowe z dźwiękiem przestrzennym (2)
Pilot zdalnego sterowania z akumulatorem
Kable zasilające (do 5 sztuk, w zależności od regionu SKU)
Kabel HDMI
Przewód AUX
Kabel optyczny
Mikrofon do kalibracji
Zestaw do mocowania na ścianie
Skrócona instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Karta charakterystyki

Specyfikacje techniczne
  Całkowita maksymalna moc: 510 W

  Wielkość przetwornika dźwięku soundbara: 
Przetworniki racetrack 6 x 2,25", głośnik 
wysokotonowy 3 x 1,25" 

  Wielkość przetwornika dźwięku 
subwoofera: 10"

  Maksymalne ciśnienie akustyczne: 104 dB

  Czas odtwarzania głośnika surround: 
10 godzin

  Czas ładowania: <3 godzin

  Pasmo przenoszenia: 35 Hz – 20 kHz

  Wejścia wideo HDMI: 3

  Wyjście HDMI ze zwrotnym kanałem 
audio: 1

  Wersja HDMI HDCP: 2.2

  Wejścia audio: 1 analogowe, 1 optyczne, 
Bluetooth

  Wersja Bluetooth: 4.2

  Wymiary soundbara (szer. x wys. x gł.): 
1148 x 58 x 93 (mm) \ 45" x 2,3" x 3,7"

  Masa soundbara: 3,9 kg \ 8,6 funta

  Wymiary subwoofera (szer. x wys. x gł.): 
440 x 305 x 305 (mm) \ 16" x 12" x 12"

  Masa subwoofera: 13 kg \ 28,7 funta

  Wymiary głośnika przestrzennego 
(szer. x wys. x gł.): 165 x 59 x 93 (mm) \ 
6,5" x 2,3" x 3,7"

  Masa głośnika przestrzennego: 0,6 kg \ 
1,3 funta
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