
Kraftig lyd. Kompakt design.
Lev deg inn i favorittfilmen din, føl energien til supporterne på en storkamp eller fyll stuen med 
rock. Med den kompakte, kraftige og brukervennlige lydplanken JBL Bar 2.0 All-in-One er proff 
JBL-lyd bare én HDMI ARC- eller optisk kabelforbindelse unna. Innebygd Bluetooth betyr at du 
enkelt kan strømme musikk fra smarttelefonen eller nettbrettet. Dolby Digital, JBL Surround 
Sound og en smart lydmodus gir utrolig lyd hver eneste gang, uansett hva du vil se eller lytte 
til. Plugg inn, slå på lyden og omgi deg med JBLs signaturlyd.  

Funksjoner
 Dyp bass

 Omgi deg med lyd

 Besøk filmene fra sofaen

 Strøm alt

 Design med lav profil

 Tilkobling

Kompakt 2.0-kanals lydplanke
2.0 ALL-IN-ONE



Tekniske spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner: 
  Strømforsyning: 100 – 240V AC 

(Vekselstrøm), 50/60Hz
  Total utgangseffekt for høyttaler 

(maks @THD 1 %): 80 W 
  Utgangseffekt fra lydplanken 

(maks @THD 1 %): 2 x 40 W
  Lydplankens høyttalerelementer: 

2 x racetrack-drivere 
  Standby-effekt for lydplanke: &lt;0.5W
  Driftstemperatur: 0 °C – 45 °C 

Videospesifikasjoner: 
  HDMI videoutgang (med lydreturkanal): 1

Lydspesifikasjoner: 
  Frekvensrespons: 70Hz – 20kHz
  Lydinnganger: 1 optisk, Bluetooth, USB 

(USB-avspilling er tilgjengelig på USA-
versjonen. For andre versjoner USB bare 
for service.)

USB-spesifikasjoner (Lydavspilling gjelder
kun for den amerikanske utgaven):
  USB-port: Type A
  USB-rating: 5V DC (likestrøm) / 0.5A
  Støttede filformat: mp3, wav
  MP3-kodek: MPEG 1 Layer 2/3, 

MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
  MP3-samplingrate: 16kHz – 48 kHz
  MP3-bitrate: 80kbps – 320kbps
  WAV-samplingsfrekvens: 

16kHz – 48 kHz
  WAV-bitrate: Opp til 3000 kbps

Trådløse spesifikasjoner: 
  Bluetooth-versjon: 4.2
  Bluetooth-profil: 

A2DP V1.3, AVRCP V1.5
  Bluetooth frekvensområde: 

2402MHz – 2480MHz
  Maks. sendereffekt for Bluetooth: 

&lt;10dBm (EIRP)
  Modulasjonstype: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Mål: 
  Lydplankens mål (B x H x D): 

614 x 58 x 90 (mm) \ 
24.17" x 2.28" x 3.54"

  Lydplankens vekt: 1,61 kg
  Emballasjens mål (B x H x D): 

855 x 125 x 145mm
  Emballasjevekt (brutto): 2,6 kg
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Funksjoner og fordeler
Dyp bass
Forsterk dramaet i en intens triller, føl brølet for laget ditt eller slapp av med det siste albumet 
du har skaffet deg. Lydplanken JBL Bar 2.0 All-in-One er virkelig alt-i-ett, med dyp bass for 
både filmene og musikken din. 

Omgi deg med lyd
Med JBL Surround Sound kommer filmer, sport og musikk virkelig til live. Oppgrader til en 
overveldende lydopplevelse for TV-en din, uten ekstra ledninger eller høyttalere.

Besøk filmene fra sofaen
Gjør klart popcornet. Innebygd Dolby Digital gir deg en autentisk filmopplevelse, rett inn i stuen. 

Strøm alt
Ikke i humør for en film? Ikke noe problem. Med JBL Bar 2.0 All-in-One kan du også høre på 
musikkstrømmer trådløst via Bluetooth fra mobilen eller nettbrettet.

Design med lav profil
JBL Bar 2.0 All-in-Ones kompakte design med lav profil gjør at den passer perfekt inn i livet ditt 
og foran TV-en din.

Tilkobling
Det kunne ikke ha vært enklere å koble til JBL Surround Sound. Tilkobling med HDMI ARC eller 
optisk kabel er kjempelett å sette opp og bruke.

Kompakt 2.0-kanals lydplanke
2.0 ALL-IN-ONE

Hva inneholder boksen?
Lydplanke
Fjernkontroll med batterier
Strømkabler (opp til 4 stk. avhengig av 
regionens SKU-er)
HDMI-kabel

Veggmonteringssett, brakett med skruer
Hurtigstartveiledning
Garantikort
Sikkerhetsinstruks


