
Sinta que está dentro de cena com o som surround 3D.
A soundbar JBL Bar 9.1 leva a experiência áudio de uma sala de cinema para sua 
casa, com duas colunas destacáveis surround e o adicional impulso do som Dolby 
Atmos® e DTS:X™ 3D . Com 820 watts de potência total do sistema, pode apreciar 
qualquer desempenho digno de um Oscar com um áudio potente e nítido. Ligue o 
subwoofer de 10" subwoofer para ter graves pulsantes ou desligue-o e relaxe 
coma transmissão da música do Chromecast e AirPlay. Mergulhe nos mais 
recentes êxitos do cinema ou relembre o seu filme preferido ou o desporto. Esta é 
a mais  incrível experiência de som de cinema em casa

Características
A mais avançada experiência de som 3D
Verdadeiro som surround em segundos 
820W saída potência
Graves vibrantes
Ultra HD 4K Pass-through com Dolby Vision™ 
Chromecast e AirPlay 2 incorporado    
Transmissão sem fios Bluetooth 
Colunas destacáveis vão para qualquer lugar
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Características e vantagens 
A mais avançada experiência de som 3D
Atualize a experiência do que vê e joga, do comum para o extraordinário.
 Incorporado Dolby Atmos®, DTS:X™e quatro colunas para uma incrível experiência 
de verdadeiro som 3D 
Verdadeiro Som surround em segundos
Desfrute de um imediato som verdadeiro surround cinematic 9.1. Basta colocar atrás 
de si as duas colunas surround destacáveis. Sem cabos extra, sem ligações extra e 
por isso sem preocupações.
Saída potência 820W 
Com um sistema de saída de potência de  820 Watts, vai ouvir os seus filmes, 
jogos e música como nunca ouviu. Deixe o som imersivo, potente tomar conta 
do seu gaming ou visualização e eleve a sua experiência.

Graves excitantes
Graves enérgicos e precisos de um poderoso subwoofer sem fios de 10" dão  ação 
aos  seus filmes e emoção à música.

Ultra HD 4K Pass-through com Dolby Vision™
Incrível resolução 4K merce um incrível som. A soundbar JBL Bar 9.1 faz o mais 
avançado duo quando emparelhado com a sua TV.

Chromecast e AirPlay 2 incorporados
Wi-Fi incorporado e compatibilidade com Chromecast e Airplay 2 significa que 
pode transmitir online toda a música que gosta com grande clareza e um simples 
toque com o dedo.

Transmissão Sem Fios Bluetooth 
Sem disposição para um filme ou jogo? Sem problema. Com a soundbar JBL Bar 9.1 
pode também desfrutar da transmissão de música sem fios via Bluetooth do 
telemóvel ou tablet.

Colunas destacáveis que vão para todo o lado
Bateria incorporada significa liberdade de áudio. Coloque as duas colunas surround 
destacáveis em qualquer lado da sala para apreciar uma incrível experiência de 
som. Depois de 10 horas de reprodução basta colocá-las na dock para recarregar.
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Inclui:
1x Soundbar Principal
2x Colunas surround sem fios 
destacáveis 1x Subwoofer Sem Fios
Controlo remoto com 2 x baterias
Cabo alimentação (depende da 
região) e 1x cabo HDMI 

2 x suporte parede em forma L ( Bar) +  
2 x suporte parde em forma U
(para colunas Surround ) kit com 
parafusos Guia rápido
Garantia
Folha segurança
Tampas laterais (x4, apenas algumas 
regiões)

Sistema Soundbar 9.1 canais com colunas surround e Dolby Atmos®

Especificações Técnicas:
 Sistema som: 5.1.4 canais
 Energia fornecida: 100 – 240VAC, ~ 50/60Hz
 Recarga bateria: 3 horas
 Saída potência total coluna (Max. @THD 1%): 820 W  
Saída potência Soundbar (Max. @THD 1%): 400 W  
Saída potência colunas Surround  (Max. @THD 1%): 2 x 
60W  Saída potência subwoofer  (Max. @THD 1%): 300 W  
Transdutor Soundbar: 4 x drivers racetrack  +  
2 x drivers up-firing full-range  + 3 x 
0.75" (20mm)transdutor  tweeter  Surround  (por peça): 
driver up-fring ampla gama  + 0.75" (20mm) tweeter
 Transdutor Subwoofer : 10"
 Temperatura funcionamento: 0°C – 45°C

Vídeo
 Entrada HDMI : 1
 HDMI e ARC: 1
 Versão HDMI HDCP : 2.3 
Áudio
 Max SPL: 103dB
 Frequência resposta: 34Hz~20kHz
 Entradas áudio: 1 Otica, Bluetooth, Chromecast, AirPlay
2, USB USB 
 Porta USB: Tipo A
 Classificação USB : 5 V/500 mA
 Formato ficheiro suportado: MP3
 MP3 codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3,  
MPEG 2.5 Layer 3
 MP3 taxa amostragem: 16kHz – 48kHz
 MP3 bitrate: 80kbps – 320kbps
 Porta USB : (USB reprodução disponível EUA, Para 
outras versões USB apenas para serviço.)

Sem Fios
 Versão Bluetooth : 4.2
 Perfil Bluetooth: A2DP V1.2/ AVRCP V1.5
 Faixa frequência Bluetooth: 2402MHz – 2480MHz  
Potência max. transmissão Bluetooth : 13dbm(EIRP)  
Tipo modulação: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
 Rede Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)  
2.4G Wi-Fi faixa frequência: 2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM 
Banda, USA 11 Canais, Europa e outros  13 Canais)  2.4G  
Wi-Fi potência max. transmissão W-Fi: 20dBm (EIRP)  
Tipo modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK,  
16QAM, 64QAM
 Faixa frequência 5G Wi-Fi : 5.15 – 5.35GHz,  
5.470 – 5.725GHz, 5.725 – 5.825GHz
 5G Wi-Fi potência max. transmissão: 22dBm (EIRP) 
 Tipo modulação: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 
 5G Sem Fios faixa frequência: 5180.0 – 5240.0MHz  
(Excepto Europa), 5725.0 – 5825.0MHz
 5G potência máxima transmissão: 13dBm (EIRP)
 Tipo modulação: QPSK

Dimensões (L x A x D)
 884 x 62 x 120mm (soundbar); 173 x 60 x 120mm  
(coluna surround destacável, por peça);
305 x 440 x 305mm (subwoofer) 

Peso
 3.64 kg  (soundbar);
0.72 kg  x 2 (coluna surround destacável);      
11.10 kg (subwoofer)

Consumo potência  
 Modo desligado: N/A  
 Standby para Soundbar (quando todas as 
ligações sem fios estão desactivadas): < 0.5 W
 Rede  standby (Soundbar): < 6.0 W
 Rede standby (Subwoofer): < 2.0 W 
 Tempo standby: <10 minutos 




