
Hear the voice. Feel the Bass.
De JBL Bar 3.1 beschikt over 450 W totaal systeemvermogen, een enkel middenkanaal 
en een 10" draadloze subwoofer voor meeslepende bas en een geweldige stemkwaliteit. 
Deze soundbar met JBL Surround sound en Dolby® Digital laat je bevinden in de allerbeste 
audio-omgeving die er maar is. De JBL Bar 3.1 beschikt over een Bluetooth-functie voor 
handige, draadloze verbindingen en stelt je in staat tot wel drie 4K-apparaten aan te sluiten via 
de HDMI-poorten voor een kijk- en luisterervaring zoals je die nog niet eerder hebt beleefd. Met 
de enkele versterker en speakers voor het middenkanaal, kun je genieten van een duidelijke 
dialoog, zelfs tijdens de meest meeslepende scènes. Verder beschikt de soundbar ook over 
JBL SoundShift® waarmee je direct tussen het geluid van je tv en het geluid van je mobiele 
telefoon of tablet kunt schakelen. Bovendien kun je de soundbar aansturen met de bestaande 
afstandsbediening van je tv. Hiermee legt de JBL Bar 3.1 de lat hoog voor andere soundbars.

Functies
  Veelbelovende stemkwaliteit dankzij een 
enkel middenkanaal

 JBL Surround sound met 450 W vermogen

  Meeslepende bas uit een 250 mm 
draadloze subwoofer

  Ware 4K-connectiviteit met 3 HDMI IN/ 
1 HDMI out (ARC)

 Draadloze muziekstreaming via Bluetooth

  Werkt met de afstandsbediening van je 
televisie

3.1-kanaals 4K Ultra HD soundbar met draadloze subwoofer
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Functies en eigenschappen 
Veelbelovende stemkwaliteit dankzij een enkel middenkanaal
Het enkele middenkanaal verbetert de stemkwaliteit zodat je alle tonen uit scènes perfect 
zult horen. 

JBL Surround sound met 450 W vermogen
De 450 W vermogensoutput, gecombineerd met JBL Surround sound, garandeert een hoge 
kwaliteit audioprestaties bij je films en muziek.

Meeslepende bas uit een 250 mm draadloze subwoofer
Geniet van een rijke en meeslepende bas en van het gemak van flexibele plaatsing zonder 
gedoe met kabels. 

Ware 4K-connectiviteit met 3 HDMI IN/ 1 HDMI out (ARC)
Sluit eenvoudig al je 4K-apparaten aan en upgrade je home-entertainmentsysteem naar Ultra 
HD en HDCP 2.2

Draadloze muziekstreaming via Bluetooth
Stream al je muziek draadloos vanaf elk mobiel apparaat.

Werkt met de afstandsbediening van je televisie
Deze JBL soundbar is ontworpen om bediend te worden met verschillende moderne 
afstandsbedieningen van toptelevisies, dus je kunt je huidige afstandsbediening gebruiken voor 
het bedienen van zowel je televisie als de soundbar.

Verpakkingsinhoud:
Soundbar
Draadloze subwoofer
Afstandsbediening met batterijen
Voedingsadapter
Voedingskabels (aantal en types verschillen per regio)
HDMI-kabel
AUX-kabel
Beugelset voor wandmontage
Beknopte handleiding
Garantiekaart
Veiligheidsinformatieblad

Technische specificaties:

  Totaal maximaal vermogen: 450 watt

 Grootte soundbar transducer: 6 x 6 cm 
racetrack-drivers, 3 x 3 cm tweeter

 Grootte subwoofer transducer: 
25 cm (10")

 Max SPL: 103 dB

 Frequentiebereik: 35 Hz tot 20 kHz

 HDMI-video-ingangen: 3

 HDMI-video-uitgang met 
audioretourkanaal (Audio Return 
Channel): 1

 HDMI HDCP-versie: 2.2

 Audio-ingangen: 1 analoge, 1 optische, 
Bluetooth, USB

 Bluetooth-versie: 4.2

 Afmetingen soundbar (B x H x D): 
1018 x 58 x 78 (mm) / 101 x 6 x 8 (cm) 

 Gewicht soundbar: 2,3 kg

 Afmetingen subwoofer (B x H x D): 
440 x 305 x 305 (mm) / 
40 x 30 x 30 (cm) 

 Gewicht subwoofer: 12,1 kg
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