
Panoramisch 3D surround sound zonder grenzen
Ervaar films, muziek en games met geluid waarbij jij het middelpunt bent, dankzij een 

totaal uitgangsvermogen van 880 W en een indrukwekkende bas van de 10” subwoofer. 

De JBL Bar 1000 beschikt over MultiBeam™ en vier omhooggerichte drivers, twee in de 

soundbar en twee in de afneembare surround-luidsprekers op batterijen. Omring jezelf met 

Dolby Atmos® en DTS:X 3D surround sound met een brede, ruime soundstage zonder dat 

daarvoor extra kabels nodig zijn. Mis geen woord met onze PureVoice-technologie voor een 

heldere dialoog, zelfs wanneer er ook andere geluiden hoorbaar zijn. Wanneer je muziek 

wilt luisteren, stream je jouw favoriete afspeellijst vanaf AirPlay, Alexa MRM en Chromecast 

built-in™. Het geluid klinkt alsof de band live in je woonkamer is. Geniet van een geweldige 

avond uit zonder je woonkamer te verlaten.

Functies
 True Dolby Atmos®, DTS:X en MultiBeam™  

 surround sound

 Echt surround sound met afneembare   

 surround-luidsprekers

 Ingebouwde wifi met AirPlay, Alexa Multi-Room  

 Music en Chromecast built-in™

 880 W uitgangsvermogen

 10” draadloze subwoofer

 PureVoice Dialogue Enhancement-technologie

 HDMI eARC met 4K Dolby Vision pass-through

 JBL One-app

 Eenvoudige automatische geluidskalibratie

 Werkt met luidsprekers die geschikt zijn voor  

 stemassistenten   
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Technische specificaties:
Algemene specificatie:

 Model: BAR 1000
 Geluidssysteem: 7.1.4-kanaals
 Voeding: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
 Totaal uitgangsvermogen luidspreker (max. @THV 1%): 880W
 Uitgangsvermogen soundbar (max. @THV 1%): 440 W
 Uitgangsvermogen surround-luidspreker (max. @THV 1%): 2 x 70 W
 Uitgangsvermogen subwoofer (max. @THV 1%): 300 W
 Transducer soundbar: 5 x (46 x 90) mm racetrack-drivers, 3 x 20 mm (0,75”) tweeters, 2 x 70 

mm (2,75”) omhooggerichte volbereik-drivers
 Transducer surround-luidspreker: 20 mm (0,75”) tweeters, 70 mm (2,75”) omhooggerichte 

volbereik-drivers
 Transducer subwoofer: 10” (260 mm)
 Stand-by-verbruik netwerk: < 2,0W
 Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C
 Lithiumbatterij: 3,635 V, 3283 mAh
 Afspeeltijd afneembare surround-luidspreker: tot 10 uur (kan variëren afhankelijk van het 

contenttype en het volumeniveau)

HDMI specification
 HDMI-video-ingang: 3
 HDMI-video-ingang (met verbeterd Audioretourkanaal (Audio Return Channel), eARC): 1
 HDMI HDCP-versie: 2.3
 HDR pass-through: HDR10, Dolby Vision

Audiospecificatie:
 Frequentiebereik: 33 Hz – 20 kHz (-6 dB)
 Audio-ingangen: 1 Optisch, Bluetooth, USB (weergave via USB is beschikbaar in de versie voor de 

VS. Voor andere versies is USB alleen bedoeld voor service.)

USB-specificatie (audioweergave is alleen voor de Amerikaanse versie):
 USB-poort: Type A
 USB rating: 5V DC, 0,5 A
 Ondersteunende bestandsindeling: MP3
 MP3-codec: MPEG 1 laag 2/3, MPEG 2 laag 3, MPEG 2.5 laag 3 
 MP3-sampling-snelheid: 16 - 48 kHz
 MP3-bitsnelheid: 80 - 320 kpbs

Draadloze specificatie:
 Bluetooth-versie: 5.0
 Bluetooth-profiel:  A2DP 1.2, AVRCP 1.5
 Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2400 MHz - 2483,5 MHz
 Bluetooth zendervermogen: < 15 dBm (EIRP)
 Wifinetwerk:  IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
 Frequentiebereik wifizender 2,4 G: 2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM Band, VS 11 kanalen, Europa 

en anders 13 kanalen)
 2,4 G wifi-zendervermogen: < 20 dBM (EIRP)
 Frequentiebereik wifizender 5 GHz: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
 5 G wifi-zendervermogen: 5,15-5,25 GHz < 23 dBm, 5,25-5,35 GHz en 5,47-5,725 GHz < 20 

dBm, 5,725-5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)
 2,4 G draadloos frequentiebereik: 2406 - 2474 MHz
 2,4 GHz draadloos vermogen: < 10 dBm (EIRP)

Afmetingen:
 Totale afmetingen soundbar (B x H x D): 1194 x 56 x 125 mm/47 x 2,2 x 4,9 inch
 Afmetingen centrale soundbar (B x H x D): 884 x 56 x 125 mm/34,8 x 2,2 x 4,9 inch
 Afmetingen afneembare surround-luidspreker (elk) (B x H x D): 155 x 56 x 125 mm/6,1 x 2,2 x 

4,9 inch
 Afmetingen subwoofer (b x h x d): 305 x 440,4 x 305 mm/12 x 17,3 x 12 inch
 Gewicht soundbar: 3,7 kg/8,2 lbs
 Afneembaar surround-luidsprekergewicht (elk): 0,7 kg/1,55 lbs
 Gewicht subwoofer: 10 kg/22 lbs
 Afmetingen verpakking (B x H x D): 1000 x 375 x 475 mm/39,4 x 14,8 x 18,7 inch
 Gewicht verpakking: 19,4  kg/42,7 lbs
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Disclaimer: Sommige functies vereisen abonnementen of diensten die niet in alle landen 
beschikbaar zijn

Functies en eigenschappen
True Dolby Atmos®, DTS:X en MultiBeam™ surround sound
Omring jezelf met 3D-geluid van theaterkwaliteit. Met twee omhooggerichte drivers in de 
centrale soundbar en nog twee in de afneembare luidsprekers, levert de JBL Bar 1000 echte 
Dolby Atmos® en DTS:X met MultiBeam™ voor een verbeterde 3D surround soundservaring.

Echt surround sound met afneembare surround-luidsprekers
Geniet van echt surround sound zonder dat je daarvoor extra kabels en stroomaansluitingen 
nodig hebt. Plaats de twee afneembare surround-luidsprekers op batterijen achter je en 
geniet van geweldige audio.

Ingebouwde wifi met AirPlay, Alexa Multi-Room Music en Chromecast built-in™

Ga op verkenning. Toegang tot meer dan 300 muziekstreamingdiensten via AirPlay, Alexa 
MRM en Chromecast built-in™. Geniet van al je favoriete audio, internetradio en podcasts 
in high-definition kwaliteit. De wifiverbinding maakt ook automatische software-updates 
mogelijk, zodat je altijd kunt genieten van de nieuwste functies. 

880 W uitgangsvermogen
Met 880 watt aan totaal vermogen maakt de JBL Bar 1000 van jouw films, muziek en games 
een geweldige geluidservaring waarbij jij het middelpunt bent.

10” draadloze subwoofer
Indrukwekkende, nauwkeurige bas van een machtige 10” draadloze subwoofer brengt de 
spanning naar jouw actiefilms en de emotie naar jouw muziek.

PureVoice Dialogue Enhancement-technologie
PureVoice-technologie optimaliseert de helderheid van stemmen dankzij ons unieke algoritme 
en zorgt ervoor dat je nooit een woord mist, zelfs niet wanneer de surround-effecten hun 
hoogtepunt bereiken.

HDMI eARC met 4K Dolby Vision pass-through
Geniet van ongecomprimeerd Dolby Atmos surround sound via één HDMI-kabel dankzij de 
HDMI eARC-aansluiting. De drie HDMI-ingangen bieden ook 4K-videokwaliteit vanaf een 
compatible videospeler of spelconsole. 

JBL One-app
Pas de EQ aan en bedien al je compatible luidsprekers met één handige app. De JBL One-
app helpt je eenvoudig de soundbar in te stellen, instellingen te personaliseren en door de 
geïntegreerde muziekservices te bladeren om je nieuwe favoriete nummer te vinden.

Eenvoudige automatische geluidskalibratie
Elke ruimte is anders. Onze kalibratiefunctie zorgt ervoor dat de JBL Bar 1000 de beste 
3D-surroundeffecten levert voor elk interieur en elke kamerindeling.

Werkt met luidsprekers die geschikt zijn voor stemassistenten
Koppel de JBL Bar 1000 aan je stemassistent-apparaat en je kunt Alexa, Google Assistent of 
Siri onmiddellijk vragen om al jouw favoriete muziek naar de soundbar te streamen.

Verpakkingsinhoud:
1 x Centrale soundbar
2 x Afneembare, draadloze surround-
luidsprekers
1 x Draadloze subwoofer
Afstandsbediening met 2 batterijen
Netsnoeren (maximaal 8 stuks afhankelijk 
van de SKU in een bepaalde regio)
1 x HDMI-kabel

2 x L-vormige beugel voor wandmontage 
(hoofdbalk) + 2 x U-vormige beugel voor 
wandmontage (voor surround-luidsprekers) 
set met schroeven
4 x Zijkappen 
Beknopte handleiding
Veiligheidsinstructie en garantiekaart
Sjabloon voor wandmontage
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