
Design elegante. Som impressionante.
Projetada em um design slim, a JBL Bar 2.1 é completa e fácil de usar. Ela apresenta Dolby® 
Digital, som surround JBL, potência do sistema de 100W RMS e um subwoofer sem fi o de 6,5" 
que proporcionam um som equilibrado, com graves envolventes para seus fi lmes, música e até 
mesmo videogames. Completa em todos os sentidos da palavra, ela tem uma entrada HDMI™ 
e conexões com fi o AUX e USB que permitem que você tenha ainda mais opções para o seu 
entretenimento em casa. Também é habilitada com Bluetooth para conexões sem fi o práticas. 
Aprimorada com o JBL SoundShift® que permite que você troque instantaneamente do som da 
TV para o celular ou para o tablet. Você também pode controlar a barra de som com o controle 
remoto da sua TV. A JBL Bar 2.1 nitidamente eleva o padrão das barras de som. 

Características
  Curta o som JBL com uma potência de 
100W RMS 

 O som surround JBL dá vida aos fi lmes

  Graves fortes e profundos de um subwoofer 
de 6,5" (165 mm)

  Transmissão de músicas sem fi o via 
Bluetooth

  Conecte seus dispositivos com HDMI 
entrada/1 HDMI saída (ARC)

 Funciona com o controle remoto da sua TV

Soundbar 2.1 com subwoofer sem fi o
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Características e benefícios 
Curta o som JBL com uma potência de 100W RMS
Com 100W RMS de potência, garante um ótimo desempenho de áudio para filmes e músicas.

O som surround JBL dá vida aos filmes
Dê vida aos seus filmes com o som surround JBL, sem o incômodo de do excesso de fios ou  
alto-falantes adicionais.

Graves fortes e profundos de um subwoofer de 6,5" (165 mm)
Curta graves fortes e impressionantes, assim como a conveniência de uma montagem flexível 
sem o incômodo de fios em excesso.

Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth
Transmita todas as suas músicas sem o uso de fios, de qualquer dispositivo móvel.

Conecte seus dispositivos com HDMI entrada/1 HDMI saída (ARC)
Conecte seus dispositivos e simplifique a configuração do entretenimento na sua casa. 

Funciona com o controle remoto da sua TV
A JBL BAR 2.1 foi projetada para funcionar com vários modelos de controle remoto de TV 
atuais para que você possa usar o controle remoto da sua TV também para a soundbar.

Conteúdo da caixa:
Soundbar
Subwoofer sem fio
Controle remoto com bateria
Cabos de força (número e tipos variados por região)
Cabo óptico
Cabo AUX
Suporte para montagem na parede
Manual de inicialização rápida
Certificado de garantia
Ficha de segurança

Especificações técnicas:
  Potência Total: 100W RMS
  Potência da Soundbar: 13.6W RMS
  Potência do Subwoofer: 86,4W RMS
  Tamanho do transdutor da Soundbar:  

4 drivers de 2.25" e 2 tweeters 1.25" 
  Tamanho do Transdutor do Subwoofer 

de 6.5"
  SPL Máximo: 99dB
  Resposta de Frequência: 40Hz a 20kHz 
  Entradas de vídeo HDMI: 1 HDMI * 

Saída de vídeo (com Audio Return 
Channel): 1

  HDMI com HDCP Versão: 1.4
  Entradas de Áudio: 1 Analógica,  

1 óptica, Bluetooth, USB
  Bluetooth Version: 4.2 (A2DP1.3/

AVRCP1.)
  Dimensões da Soundbar (L x A x P):  

965 x 58 x 68(mm) \ 38" x 2.3" x 2.7" 
  Peso da Soundbar: 1,9 kg
  Dimensões do Subwoofer (L x A x P): 

225 x 370 x 225(mm) \  
8.9" x 14.6" x 8.9"

  Peso do Subwoofer: 5.2 kg
  Dimensões da embalagem (L x A x P): 

1038 x 280 x 368mm 
  Peso da Soundbar embalada (Bruto): 

10,0 Kg
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