
Sua experiência cinematográfi ca defi nitiva totalmente sem fi o. 
A soundbar JBL Bar 5.1 se transforma em um verdadeiro home theater 5.1 sem fi o para 
uma experiência cinematográfi ca e musical épica. A soundbar oferece dois alto-falantes 
surround sem fi o removíveis, alimentados com bateria, com 10 horas de reprodução,
218W RMS de potência total de sistema, um subwoofer sem fi o de 10", três entradas HDMI™ 
para conectar dispositivos 4K e Bluetooth™. Com Dolby® Digital, Dolby Pro Logic II e DTS, seus 
fi lmes, músicas e videogames terão um som mais incrível do que nunca. A soundbar inclui o 
JBL SoundShift®, que permite que você alterne instantaneamente entre o som da TV e o som 
do Bluetooth de seu celular ou tablet. A soundbar é programada para responder ao controle de 
sua TV, para que você possa controlar tudo com o controle remoto de TV que você já possui. 
A JBL Bar 5.1 redefi ne a experiência com barra de som.

Características
  Som surround 5.1 da JBL com uma potência 
de 218W RMS

  Alto-falantes surround sem fi o removíveis, 
alimentados com bateria

  Graves fortes e eletrizantes de um 
subwoofer de 10" (250 mm)

  Conectividade 4K verdadeira com 
3 entradas HDMI/saídas HDMI (ARC)

  Transmissão de músicas sem fi o via 
Bluetooth

 Funciona com o controle remoto da sua TV
 JBL SoundShift®
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Características e benefícios 
Som surround 5.1 da JBL com uma potência de 218W RMS
Garante um desempenho de áudio de alta qualidade para seus filmes e músicas.

Alto-falantes surround sem fio removíveis, alimentados com bateria
Curta um som surround totalmente sem fio, em 5.1 cinematográfico, com 10 horas de 
reprodução.

Graves fortes e eletrizantes de um subwoofer de 10" (250 mm)
Curta graves fortes e eletrizantes com a conveniência de uma montagem flexível sem o 
incômodo dos fios.

Conectividade 4K verdadeira com 3 entradas HDMI/saídas HDMI (ARC)
Conecte facilmente todos os seus dispositivos 4K e aprimore seu entretenimento em casa com 
Ultra HD.

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

Funciona com o controle remoto da sua TV
A Soundbar JBL 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.

JBL SoundShift®

Permite que você alterne instantaneamente entre o som de sua TV e o som de seu celular ou 
tablet.

Conteúdo da caixa:
Soundbar
Subwoofer sem fio
Alto-falantes (2) sem fio com som surround
Controle remoto com bateria
Cabos de alimentação (até 5 peças dependendo das SKUs da região)
Cabo HDMI
Cabo AUX
Cabo óptico
Microfone de calibragem
Suporte para montagem na parede
Manual de início rápido
Certificado de garantia
Ficha de segurança

Especificações técnicas:
  Potência Total: 218W RMS
  Potência da Soundbar: 43,8W RMS
  Potência do Subwoofer: 164W RMS
  Potência da caixa de som sem fio:  

2 x 5.4W RMS
  Tamanho do transdutor da barra de 

som: drivers de pistas: 6 x 2,25", 
tweeter: 3 x 1,25"

  Tamanho do transdutor do subwoofer: 10"
  Nível máximo de pressão sonora: 104dB
  Tempo de reprodução da caixa de som 

no modo surround: 10 horas
  Tempo de carregamento da bateria:  

< 3 horas
  Resposta de Frequência: 35 Hz a 20 KHz
  Entradas de vídeo HDMI: 3
  Saída de vídeo HDMI (com Canal de 

retorno de áudio): 1
  Versão HDMI HDCP: 2.2
  Entradas de áudio: 1 Analógica,  

1 óptica, Bluetooth, USB
  Versão Bluetooth: 4.2
  Dimensões da barra de som (L x A x P): 

1148 x 58 x 93 (mm) \ 45" x 2,3" x 3,7"
  Peso da barra de som: 3,9 kg\8,6 lbs
  Dimensões do subwoofer (L x A x P):  

440 x 305 x 305 (mm)/ 16" x 12" x 12"
  Peso do subwoofer: 13 kg\28,7 lbs
  Dimensões do alto-falante surround  

(L x A x P): 165 x 59 x 93 (mm) \  
6,5" x 2,3" x 3,7"

  Peso do alto-falante surround:  
0,6 kg\1,3 lbs

  Dimensões da embalagem (L x A x P): 
1008 x 379 x 455/ 39,7" x 14,9" x 17,9"

  Peso bruto do produto na embalagem: 
20,95 kg/46,1 lbs
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