
Graves incríveis.
Coloque um som envolvente em sua sala de estar. A soundbar JBL Bar 2.1 Deep Bass produz 
uma sonoridade de cinema, que transformará a sua sala de estar. A JBL Bar 2.1 Deep Bass é 
uma soundbar compacta, que produz 300 Watts de som com a inconfundível qualidade JBL. 
Para conectar a soundbar à sua TV, basta um cabo óptico ou HDMI. Se preferir, envie sinais 
de streaming Bluetooth usando seu smartphone. As tecnologias Dolby Digital e JBL Surround 
Sound criarão uma experiência de cinema em sua casa. Tudo o que você ouvir ou assistir ficará 
mais épico, emocionante e impactante.

Características
 Mais potência

 Som envolvente

 Graves mais graves

 Vá ao cinema sem sair do sofá

 Prefere streaming?

 Faça a conexão

Barra de som de 2.1 canais com subwoofer sem fios
2.1 DEEP BASS



Especificações técnicas:
Especificações gerais:
  Modelo: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (soundbar), 

Bar 2.1 Deep Bass SUB (subwoofer)
  Energia de alimentação: 100 a 240 VAC,  

~ 50/60 Hz
  Potência dos alto-falantes: 206W RMS
  Transdutor: 4 x drivers racetrack +  

2 x tweeters de 20 mm (na soundbar)  
e subwoofer de 6,5"

  Consumo de energia em espera (soundbar e 
subwoofer): < 0,5 W

  Temperatura de operação: 0°C a 45°C

Especificações de vídeo:
  Entradas de vídeo HDMI: 1
  Saídas de vídeo HDMI (com Audio Return 

Channel): 1
  Versão de HDMI HDCP: 1.4

Especificações gerais:
  Resposta de frequência: 40 Hz a 20 KHz
  Entradas de áudio: 1 ótica, Bluetooth,  

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

Especificações USB:
  Porta USB: Tipo A
  Especificações USB: 5 VDC/ 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 bits MP3: 80 a 320 kbps
  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
  Intervalo de frequência sem fio a 5G:  

5736,35 a 5820,35MHz
  Potência máxima de transmissão 5G:  

<9dBm (EIRP)
  Tipos de modulação: π/4 DQPSK

Dimensões:
  Dimensões (L x A x D): 965 x 58 x 85 (mm) / 

38" x 2,28" x 3,35" (soundbar); 240 x 240 x 
379 (mm) / 8,9" x 8,9" x 14,6" (subwoofer)

  Peso: 2,16 kg (soundbar); 
 5,67 kg (subwoofer)
  Dimensões da embalagem (L x A x D):  

1045 x 310 × 405 mm
  Peso da embalagem (bruto): 10,4 kg
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Características e benefícios 
Mais potência
O som envolve todo o ambiente. Um poderoso sistema de 300W som com você no controle.  
Os seus filmes e músicas nunca soaram tão bem.

Som envolvente
A JBL Surround Sound dá mais vida a filmes, música e programas esportivos. O som de sua TV 
envolverá você, sem que você precise se preocupar com fiação ou caixas de som.

Graves mais graves
Por que se contentar em ouvir, quando você pode sentir? O poderoso subwoofer de 6,5" produz 
graves potentes e emocionantes. 

Vá ao cinema sem sair do sofá
Pegue a pipoca. A tecnologia Dolby Digital produzirá uma verdadeira experiência de cinema em 
sua casa. 

Prefere streaming?
Quer ouvir música em vez de um filme? A JBL Bar 2.1 Deep Bass também aceita sinais sem fio 
via Bluetooth de smartphones ou tablets.

Faça a conexão
A JBL Surround Sound é facílima de conectar. Basta ligar um cabo HDMI ou óptico e seguir um 
procedimento simples de configuração.

Barra de som de 2.1 canais com subwoofer sem fios

Conteúdo da caixa:
Soundbar
Subwoofer sem fio
Controle remoto com baterias
Cabos de alimentação (até 8 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

2.1 DEEP BASS


