
O melhor cinema sem fios.
A  JBL Bar 5.1 transforma uma soundbar num verdadeiro sistema sem fios home 
theater 5.1 para uma experiência épica ao ver  um filme ou para ouvir música. A 
soundbar possui duas colunas destacáveis surround sem fios alimentadas a bateria 
para 10 horas de reprodução, 510W de potência total do sistema , um subwoofer 
sem fios 10", três entradas HDMI™ para ligar dispositivos 4k e Bluetooth™. Com 
Dolby® Digital, Dolby Pro Logic II e DTS, os seus filmes, música e jogos video 
terão um som incrível. A sondbar possui JBL SoundShift®, que permite mudar 
instantaneamente entre o som de uma TV e o som Bluettoth de um telemóvel ou 
tablet. A soundbar está programada para responder ao controlo remoto da TV, 
assim pode controlar tudo com o seu  controlo remoto da TV . A JBL Bar 5.1 
redefine a experiência com uma soundbar.

Características
Som Surround JBL 5.1,  510W potência 

Destacável, colunas sem fios alimentadas 
a bateria 

Emocionantes graves de um subwoofer 
sem fios 10"( 250mm)

Verdadeira conectividade 4k com 3 
entradas HDMI/ saídas HDMI (ARC)

Transmissão música sem fios Bluetooth 
Funciona com controlo remoto da TV

JBL SoundShift®

Soundbar 5.1-Canais 4K Ultra HD com Colunas Surround sem fios
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Características e vantagens 
Som Surround JBL 5.1 com 510W de potência
Garante um desempenho áudio de alta qualidade para os filmes e música
Colunas surround sem fios alimentadas a bateria, destacáveis
Aprecie um verdadeiro som surround sem fios em cinematic  5.1 com 10 horas de 
reprodução.
Graves emocionantes de um subwoofer sem fios 10" (250mm)
Aprecie os graves ricos e emocionantes com a prática colocação flexível sem a 
preocupação dos fios 

Verdadeira conectividade 4K com 3 entradas HDMI/ saídas HDMI (ARC)
Facilmente liga todos os dispositivos 4K e atualiza o entretenimento em casa para  
Ultra HD.

Transmissão música sem fios com Bluetooth
Transmita toda a música sem fios a partir de qualquer dispositivo móvel.
Funciona com o controlo remoto da TV
Esta soundbar da JBL foi concebida para trabalhar com a maioria dos atuais 
controlos remoto  de TV, por isso pode utilizar o seu controlo remoto tanto na 
TV como com a soundbar.
JBL SoundShift® 
Permite-lhe trocar de imediato entre o som da TV e o som do telemóvel ou tablet

Inclui:
Soundbar
Subwoofer sem fios 
Colunas de som surround sem fios (2) 
Controlo remoto com bateria 
Cabos alimentação cables (ate 5 peças dependendo da região SKUs) 
Cabo HDMI
Cabo AUX
Cabo ótico
Microfone calibrado
Kit suporte montagem parede
Guia rápido
Garantia / Instruções segurança

Especificações técnicas:

Potência total max: 510W

Tamanho transdutor soundbar : 6 
x 2.25" drivers racetrack drivers, 3 
x 1.25" tweter

Tamanho transdutor subwoofer:10"

Max. SPL: 104dB

Frequência resposta: 35Hz a 20kHz

Entradas video HDMI: 3

Saídas vídeo HDMI( com 
Audio Return Chanel): 1

Versão HDMI  HDCP: 2.2

Entradas áudio: 1 
analógica, 1 ótica, Bluetooth

Versão Bluetooth: 4.2

Dimensões Soundbar  (L x 
A x D): 1148 x 58 x 93 (mm)\ 45" 
x 2.3" x 3.7"

Peso Soundbar: 3.9 kg \ 8.6 lbs

Dimensões Subwoofer (L x A 
x D): 440 x 305 x 305 (mm) \ 16" x 
12" x 12"

Peso Subwoofer: 13 kg \ 28.7 lbs

Dimensões coluna surround 
(L x A x D): 165 x 59 x 93 (mm)
\ 6.5" x 2.3" x 3.7"

Peso coluna surround:
0.6 kg \ 1.3 lbs

Soundbar 5.1-Canais 4K Ultra HD com Colunas Surround sem fios




