
Lydplanke med 5 kanaler leveres med MultiBeam-teknologi og Virtual Dolby Atmos® 

Funksjoner
 Dolby Atmos® og MultiBeam™-

surroundlyd
 Slagkraftig bass uten en separat 

subwoofer
 Chromecast built-in™, AirPlay og  

Alexa Multi-Room-Music (MRM)
 Ultra HD 4K Pass-through med  

Dolby Vision™

 HDMI eARC
 Automatic MultiBeam™ Calibration 
 Lytt i mange rom
 Trådløs Bluetooth-avspilling
 Fungerer med stemmekontroll

Få 3D Spacious Surround Sound hjemme hos deg selv.
Gjør opplevelsen av å se på TV eller gaming mer oppslukende enn noensinne med 

stjerneduoen JBL Multibeam™-teknologi og Virtual Dolby Atmos®. Føl lyden rundt deg mens 

du kastes inn i handlingen med dyp bassengjengivelse uten behov for en ekstra subwoofer. 

Den har Chromecast built-in™, AirPlay og  Alexa Multi-Room Music (MRM) for helt utrolig 

enkel strømming av musikk og muligheter for avspilling i mange rom. Bluetooth gir tilgang til 

musikken fra smarttelefonen eller nettbrettet. Smidig design gjør at JBL Bar 5.0 MultiBeam, 

med grillmønster og metallisk ferdigbehandling, passer med alle slags interiører hjemme. 

Den er kompakt og enkel i bruk, og kan kontrolleres gjennom den fjernkontrollen du allerede 

bruker til TV-en eller ved bruk av den vedlagte fjernkontrollen med intuitiv utforming.



HARMAN International Industries, Incorporated
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www.jbl.com

Funksjoner og fordeler 
Dolby Atmos® og MultiBeam™-surroundlyd
Oppgradering opplevelsen, enten du ser på TV eller gamer, og gå fra det ordinære til det 
ekstraordinære. Integrert Virtual Dolby Atmos® gir en oppslukende og spennende lydopplevelse i 3D. 
JBL MultiBeam™-teknologi skaper et bredt lydbilde som strekker seg til alle rommets fire hjørner, slik 
at du hører alle detaljer fra den beste musikken eller TV-serien og fra de beste filmene eller spillene, 
uten at du trenger flere høyttalere. Gled deg over filmer og spill med en helt ny dimensjon.

Slagkraftig bass uten en separat subwoofer
Opplevelsen av hjemmekino blir enda bedre og mer intens med dyp, slagkraftig bass, takket være 

Chromecast built-in™, AirPlay og Alexa Multi-Room-Music (MRM)
Med AirPlay, Alexa Multi-Room Music og Chromecast built-in strømmer du alt det beste innholdet på 
nett og får en fantastisk lydkvalitet med et enkelt fingertrykk.

Ultra HD 4K Pass-through med Dolby Vision™

Dolby Vision er et videoformat i High-Dynamic Range (HDR) 4K, og blir stadig mer populær.  
Den finnes i et økende antall 4K HD Blu-ray-spillere, i tillegg til flere populære strømmetjenester. 
Sammen med en gjennomgang på 4K, vil du garantert glede deg over den klokkeklare lydkvaliteten 
til filmen.

HDMI eARC
Med HDMI eARC får du lyd av høyere kvalitet, inkludert Virtual Dolby Atmos® på JBL Bar 5.0. Det er 
enkelt å koble til den hendige Dolby Atmos-spilleren til TV-en eller lydplanken. 

Automatic MultiBeam™ Calibration 
Kalibrere lydplanken med den beste lydeffekten for surroundlyd basert på ditt eget romdesign og 
oppsett. 

Lytt i mange rom
Takket være Chromecast built-in™ og Alexa Multi-Room-Music kan du lage et opplegg for flere rom, 
slik at du hører den samme musikken i alle rom eller forskjellig musikk i hvert rom.

Trådløs Bluetooth-avspilling
Ikke i humør for en film eller gaming? Ikke noe problem. Med den kompakte JBL Bar 5.0 MultiBeam-
lydplanken får du også trådløs strømming av musikk via Bluetooth fra telefonen eller nettbrettet.

Fungerer med stemmekontroll
Allerede skaffet deg en enhet med Google Assistent, Alexa eller Siri? Det er enkelt å bare koble dem 
til lydplanken og strømme musikken med en enkel stemmekommando.

Hva inneholder boksen?
1 x lydplanke

Fjernkontroll med 2 x batterier

Strømkabler (opptil 8 stykker, avhengig av områdets SKU-er)

1 x HDMI-kabel

2 x veggmontert konsollhylle i L-form med skruer

Hurtigveiledning

Garantikort

Sikkerhetsblad

Noen funksjoner krever abonnement eller tjenester som ikke er tilgjengelig i alle land.
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Tekniske spesifikasjoner
Generell spesifikasjon:

 Modell: BAR 5.0 MULTIBEAM

 Høyttalerens totale utgangseffekt  
(maks ved THD 1 %): 250 W

 Lydplankens utgangseffekt (maks ved THD 1 %):  
5 x 50 W

  

 

HDMI spesifikasjon

 HDMI In: 1

 HDMI eARC: 1

 HDMI HDCP-versjon: 2.3

Lydspesifikasjon

 Maks SPL: 92 dBA

 Frekvensrespons: 50Hz – 20KHz

 Audio-ingangen: 1 Optical, Bluetooth, Chromecast, 
AirPlay 2, Alexa MRM, USB (USB-avspilling er tilgjengelig 
i USA. For andre versjoner er USB kun for service.)

USB-spesifikasjoner (Lydavspilling gjelder kun
for den amerikanske utgaven):
 USB-port: 

Trådløs spesifikasjon:

 Bluetooth-versjon: 4.2

 Bluetooth-profil: A2DP V1.2, AVRCP V1.5

 Bluetooth-sendereffekt: <10 dBm (EIRP)

 Trådløst nettverk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  
(2,4 GHz / 5 GHz)

 Frekvensområde for trådløst 2,4G-nettverk:  
2412 – 2472 MHz (2.4GHz ISM Band, USA og 
Canada 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)

 Effekt for 2.4G Wi-Fi-sender: < 20 dBm (EIRP)

 Frekvensområde for trådløst 5G-nettverk:  
5,15 – 5,35GHz, 5,470 – 5,725GHz,  
5,725 – 5,825GHz

 Effekt for 5G Wi-Fi-sender: < 23 dBm (EIRP)

Lydspesifikasjon

 Støttede filformater: MP3 kodek: MPEG 1 Layer 2/3, 
MPEG 2 Layer 3, MPEG 2,5 Layer 3 (bare USA), 
Dolby Atmos, PCM

Mål: (Lydplanke)

 Mål (B x H x D): (709 x 58 x 101)  
(27,9 x 2,3 x 3,9) tommer

 Vekt: 2.8kg 

Mål (Emballasjens)

 Mål (B x H x D): (966.0 x 126.0 x 161.0) mm,  
(38.0 x 4.9 x 6.3) tommer

 Vekt (brutto vekt): 4.5kg

Lydplanke med 5 kanaler leveres med MultiBeam-teknologi og Virtual Dolby Atmos® 


