
Conheça o som surround panorâmico.
A incrível JBL Bar 5.1 Surround produz uma verdadeira experiência de cinema. Todos os 
conteúdos ganham vida com 325 Watts de potência e um subwoofer de 10", seja os graves  
de filmes de ação, a tensão de um filme de suspense ou a beleza natural em um documentário.  
O Chromecast e o Airplay 2 embutidos gerenciam e transmitem conteúdos online, e o 
Bluetooth permite ouvir streaming também. A tecnologia JBL MultiBeam™ produz um incrível 
som surround. A JBL está presente em cinemas no mundo inteiro há mais de 75 anos. Agora, 
você pode ter a mesma tecnologia em sua casa.

Características
 Som surround panorâmico
 Potência total dos alto-falantes 325 W RMS
 Diâmetro do subwoofer: 10"
 Ultra HD 4K sem distorção (pass-through)
 Chromecast e Airplay 2 embutidos
 Música via Bluetooth® sem fios
 Dolby Digital 5.1
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Características e benefícios
Conheça o som surround panorâmico
A tecnologia JBL MultiBeam™ criará uma experiência de cinema em sua casa,  
sem necessidade de caixas de som ou fios.

Potência total dos alto-falantes 325 W RMS
Com 325 Watts de potência, você ouvirá filmes e música como nunca antes.  
Som envolvente e encorpado, para acompanhar a experiência visual.

Diâmetro do subwoofer 10"
Graves precisos e impactantes de um poderoso subwoofer wireless de 10", para levar 
mais emoção aos filmes de ação e dar a todas as músicas um som épico.

Ultra HD 4K sem distorção (pass-through)
A melhor resolução 4K precisa ser acompanhada do melhor som. Sua TV e a  
JBL Bar 5.1 Surround são uma combinação perfeita.

Chromecast e Airplay 2 embutidos
O WiFi embutido e a compatibilidade com Chromecast e Airplay 2 levarão a você todo o 
conteúdo online com som excepcional. Basta um toque.

Música via Bluetooth® sem fios
Prefere uma música a um filme? Sem problema! A JBL Bar 5.1 Surround aceita sinais 
sem fio Bluetooth de qualquer smartphone ou tablet.

Conteúdo da caixa:
Soundbar
Subwoofer sem fios
Comando com pilhas
Cabos de alimentação (até 8 unidades dependendo de SKU da região)
Cabo HDMI
Kit de suporte para montagem na parede com parafusos
Guia de início rápido
Cartão de garantia
Ficha de segurança

Especificações técnicas:
  Modelo: Bar 5.1 CNTR (Unidade de barra de som), 

Bar 5.1 SUB (Unidade Subwoofer)
  Fonte de alimentação: 100 – 240V CA, 50/60Hz
  Potência total dos alto-falantes (rms a DHT <1%): 325W
  Potência total da soundbar (rms a DHT <1%): 7 x 25W
  Potência total do subwoofer (rms a DHT <1%): 150W
  Transdutor da barra de som: Drivers de 5 x e tweeters 

de 2 x 1,25"
  Transdutor do subwoofer: 10"
  Temperatura operacional: 0°C – 45°C

Especificação de vídeo:
  Entrada de vídeo HDMI 1
  Saída de vídeo HDMI (com canal de regresso de áudio): 1
  Versão HDMI HDCP: 2,3

Especificação de áudio: 
  SPL máx.: 103 dB
  Resposta de frequência: 40Hz – 20KHz
  Entradas de Áudio: 1 Ótico, Bluetooth, USB (a reprodução 

USB está disponível na versão dos EUA. Para outras 
versões, o USB é apenas para atualização de software.)

Especificação USB: 
  Porta USB: Tipo A
  Classificação USB: 5V CC, 0,5A

Especificação sem fios: 
 Versão Bluetooth: 4.2
 Perfil Bluetooth: A2DP V1.2 e AVRCP V1.5
 Intervalo de frequência Bluetooth: 2402 a 2480 MHz
 Potência máxima de transmissão Bluetooth:  

<11 dBm (EIRP)
 Tipos de modulação: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
  Rede Wi-Fi: IEEE 802,11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
  Intervalo de frequência Wi-Fi 2.4G: 2412 a 2472 MHz 

(banda ISM a 2,4 GHz com 11 canais para EUA ou 13 para 
Europa e outros locais)

  Potência máxima de transmissão Wi-Fi 2.4G: <20 dBm
   Tipos de modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 

16QAM e 64QAM
  Intervalos de frequência Wi-Fi 5G: 5.15 – 5.35GHz,  

5.470 – 5.725GHz, 5.725 – 5.825GHz
  Potência máxima de transmissão Wi-Fi 5G: <22 dBm
  Tipos de modulação: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM e 

256QAM
  Intervalo de frequência sem fo 5G: 5736,35 a 5820,35 MHz
  Potência máxima de transmissão 5G: <9 dBm (EIRP)
  Tipos de modulação: π/4 DQPSK

Dimensões: 
  Dimensões (L x A x P): 1018 x 58 x 100 mm / 

40,1" x 2,3" x 3,9" (soundbar); 305 x 440 x 305 mm / 
12,0" x 17,3" x 12,0" (subwoofer)

  Peso: 2,85 kg (Barra de som); 10,62 kg (subwoofer)
  BAR 5.1 SURROUND está em conformidade com o 

Regulamento da Comissão Europeia (EC) N.º 1275/2008 e 
(EU) N.º 801/2013.

Consumo de energia 
  Modo Off (Desligado): N/D
  Espera: <0,5 W 
  Espera de Rede: <2,0W 
  Tempo de espera: <10 minutos
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