
Som potente. Design compacto.
Deixe-se envolver por seu filme favorito, sinta a energia das arquibancadas em um grande jogo 
ou curta um show de rock — tudo em sua sala de estar. A soundbar JBL Bar 2.0 all-in-one 
é compacta, produz som de qualidade profissional e requer apenas um cabo HDMI ARC ou 
óptico para ser conectada. Com o Bluetooth embutido, você poderá ouvir sinais de qualquer 
smartphone ou tablet. A combinação de Dolby Digital, JBL Surround Sound e o modo de som 
inteligente produz um som incrível, sempre que você quiser, para tudo o que você quiser ouvir 
ou assistir. Bastar conectar e ligar a soundbar para se envolver no som de qualidade JBL.

Características
 Graves profundos

 Deixe-se envolver pelo som

 Vá ao cinema sem sair do sofá

 Streaming para todos

 Design compacto

 Conexões

Soundbar compacta de 2.0 canais
2.0 ALL-IN-ONE



Especificações técnicas:
Especificações gerais: 
  Energia de alimentação:  

100 a 240 VAC, ~ 50/60 Hz
  Potência dos alto-falantes: 40W RMS
  Potência de saída da soundbar:  

2 × 20W RMS
  Transdutor da soundbar: 2 × drivers 

racetrack
  Potência da soundbar em espera: < 0,5 W
  Temperatura de operação: 0C° a 45C°

Especificações de vídeo: 
  Saídas de vídeo HDMI (com Audio 

Return Channel): 1

Especificações de áudio:
  Resposta de frequência: 70 Hz a 20 KHz
  Entradas de áudio: 1 óptica, Bluetooth, 

USB (nos modelos para os EUA; nos 
outros modelos, a porta USB é apenas 
para manutenção).

Especificação USB (entrada de áudio
nos modelos para os EUA):
  Porta USB: Tipo A
  Especificações USB: 5 V DC / 0,5 A
  Formatos de arquivos suportados: 

mp3 e wav
  Codecs MP3: MPEG 1 Layer 2/3,  

MPEG 2 Layer 3 e MPEG 2.5 Layer 3
  Taxa de amostragem MP3: 16 a 48 KHz
  
  Taxa de amostragem WAV: 16 a 48 KHz
  Taxa de bits WAV: Até 3000 kbps

Especificações de conexão sem fio: 
  Versão Bluetooth: 4.2
  Perfils Bluetooth: A2DP V1.3 e AVRCP V1.5
  Intervalo de frequência Bluetooth:  

2402 a 2480 MHz
  Potência máxima de transmissão 

Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
  Tipos de modulação: GFSK, π/4-DQPSK 

e 8DPSK

Dimensões: 
  Dimensões da soundbar (L × A × D): 

614 × 58 × 90 (mm) /  
24,17" × 2,28" × 3,54"

  Peso da soundbar: 1,61 kg
  Dimensões da embalagem (L × A × D): 

855 × 125 × 145 mm
  Peso da embalagem (bruto): 2,6 kg
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Características e benefícios 
Graves profundos
A JBL Bar 2.0 all-in-one é uma soundbar completa, que produz graves profundos para você 
sentir a tensão dos filmes de suspense, curtir a empolgação da arquibancada ou relaxar 
ouvindo seu álbum favorito. 

Deixe-se envolver pelo som
O som JBL Surround dá vida a qualquer filme, música ou evento esportivo. Tenha uma 
experiência de som melhor e mais envolvente para sua TV, sem precisar de mais fios ou caixas 
de som.

Vá ao cinema sem sair do sofá
Pegue a pipoca. O som Dolby Digital criará uma verdadeira experiência de cinema em sua 
casa. 

Streaming para todos
Prefere uma música a um filme? Sem problema! A JBL Bar 2.0 all-in-one aceita sinais sem fio 
Bluetooth de qualquer smartphone ou tablet.

Design compacto
Com seu design compacto e discreto, a JBL Bar 2.0 all-in-one cabe facilmente em qualquer 
parte da casa e em frente a qualquer TV.

Conexões
Conectar o som JBL Surround é facílimo. Basta ligar um cabo HDMI ARC ou óptico para 
conectar e usar.

Soundbar compacta de 2.0 canais
2.0 ALL-IN-ONE

Conteúdo da caixa:
Soundbar
Controle remoto com baterias
Cabos de alimentação (até 4 unidades, 
dependendo da região)
Cabo HDMI

Kit de suportes para montagem em parede 
(com parafusos)
Guia de início rápido
Cartão de garantia
Ficha de segurança


