
Compact ontwerp. Buitengewoon 3D geluid.
Het is showtime. De alles-in-één JBL Bar 300 maakt van je films en tv-

programma’s een geweldige ervaring en tilt je games naar een hoger niveau. 

MultiBeam™- en Dolby Atmos®-technologie zorgen voor levendig 3D surround 

sound.  PureVoice-technologie optimaliseert de helderheid van stemmen zodat 

je nooit een woord mist. Als je wilt ontspannen met muziek of een podcast, kies 

dan uit meer dan 300 streamingdiensten en geniet van AirPlay, Alexa MRM of 

Chromecast built-in™.

Functies
  Dolby Atmos® en MultiBeam™ surround sound

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

 260 W uitgangsvermogen

 Stevige bas zonder aparte subwoofer

  PureVoice Dialogue Enhancement-technologie

 HDMI eARC met 4K Dolby Vision Passthrough

 JBL One-app

 Eenvoudige automatische geluidskalibratie

 Werkt met luidsprekers die geschikt zijn voor   
 stemassistenten

BAR300
5.0-kanaals compacte alles-in-één soundbar met MultiBeam™ en Dolby Atmos®



Functies en eigenschappen
Dolby Atmos® en MultiBeam™ surround sound
Omring jezelf met 3D surround sound van theaterkwaliteit. Hoor overal in de kamer buitengewone 
geluidseffecten, zonder dat er extra surround-luidsprekers nodig zijn.

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. 

260 W uitgangsvermogen
Met een totaal uitgangsvermogen van 260 watt maakt de JBL Bar 300 van je films, muziek en games een 
geweldige geluidservaring. 

Stevige bas zonder aparte subwoofer
Laat je niet misleiden door het compacte formaat van de JBL Bar 300. De krachtige bas vanuit de ingebouwde 
baspoort geeft jouw thuisbioscoopervaring een boost, waardoor elke actiescène spannender wordt en je muziek 
meer diepte krijgt.

PureVoice Dialogue Enhancement-technologie
PureVoice-technologie optimaliseert met behulp van ons unieke algoritme de helderheid van stemmen, zodat je 
nooit een woord van mist, zelfs niet wanneer de surround-effecten hun hoogtepunt bereiken.

HDMI eARC met 4K Dolby Vision Passthrough
Geniet van ongecomprimeerd Dolby Atmos surround sound via één HDMI-kabel dankzij de HDMI eARC-
aansluiting. De HDMI-ingang biedt 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 kamer is anders. Onze audiokalibratiefunctie zorgt ervoor dat de JBL Bar 300 de beste 3D surroundeffecten 
levert voor elk interieur en elke kamerindeling.

Werkt met luidsprekers die geschikt zijn voor stemassistenten
Koppel de JBL Bar 300 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 soundbar

Afstandsbediening met 2 batterijen 

Netsnoeren (maximaal vier stuks, afhankelijk van de SKU’s in de specifieke regio)

1 x HDMI-kabel

2 x L-vormige beugel voor wandmontage met schroeven

Beknopte handleiding

Veiligheidsinstructie en garantiekaart

Sjabloon voor wandmontage

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2022 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN International 
Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are 
registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, 
Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Features, specifications 
and appearance are subject to change without notice. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are 
registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved. The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo 
is a certification mark of the Wi-Fi Alliance®. Google and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. The terms HDMI, 
HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing 
Administrator, Inc. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Use of the Works 
with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge 
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple, and AirPlay are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries. To control this AirPlay 2–enabled speaker, iOS 13.4 or later is required.

Technische specificaties:
Algemene specificatie:

 Model: BAR 300

 5.0-kanaals

 Voeding: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz

 Totaal uitgangsvermogen luidspreker (max. @THV 1%): 
260 W

 Transducer soundbar: 4 x (46x90) mm racetrack-drivers, 2 x 
20 mm (0,75”) tweeters

 Standby-verbruik netwerk: < 2,0 W

 Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C

HDMI specification

  HDMI-video-ingang: 1

  HDMI-video-ingang (met verbeterd Audioretourkanaal (Audio 
  Return Channel), eARC): 1

  HDMI HDCP-versie: 2.3

  HDR pass-through: HDR10, Dolby Vision

Audiospecificatie:

 Frequentiebereik: 50 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 zendvermogen: < 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 elders 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)

Afmetingen:
  Afmetingen soundbar (B x H x D): 820 x 56 x 103,5 mm/ 

32,3 x 2,2 x 4,1 inch

 Gewicht soundbar: 2,5 kg/5,5 lbs

Afmetingen verpakking
 B x H x D): 1060 x 120 x 170 mm/41,7 x 4,7 x 6,7 inch

 Gewicht verpakking: 4,1 kg/9 lbsDisclaimer: Sommige functies vereisen abonnementen of diensten die niet in alle landen beschikbaar zijn

BAR300
5.0-kanaals compacte alles-in-één soundbar met MultiBeam™ en Dolby Atmos®


