
 JBL® Cinema SB 400  

JBL® Cinema SB 400 on tehokas äänipalkkijärjestelmä, joka on kotiteatterielämyksesi keskipiste. 
2.1-kanavainen järjestelmä on heti käyttövalmis. Äänipalkki yhdistää kuusi kaiutinelementtiä, - 
neljä 57 millimetrin keskiääni- ja kaksi 25 millimetrin diskanttielementtiä - elektroniikan ja 120 
watin vahvistimen yhteen uskomattoman ohueen koteloon. Aidon elokuvaelämyksen täydentää 
mukana tuleva langaton 200 watin subwoofer-kaiutin, jossa on 8 tuuman bassoyksikkö. 
Cinema SB 400 on suunniteltu käytettäväksi yli 46-tuumaisten taulutelevisioiden kanssa. Se 
tarjoaa kokonaisvaltaisen ja ensiluokkaisen äänentoiston pienessä ja helposti asennettavassa 
paketissa. Siinä on HARMAN Display Surround -tekniikka, sisäänrakennettu Dolby® Digital 
-dekooderi, analogiset ja optiset digitaaliset audiotulot, HDMI®-sisään- ja -ulostulot, täydellinen 
bassonhallinta ja Bluetooth®-yhteys langatonta musiikinstriimausta varten.

Ominaisuudet 
• Heti käyttövalmis ratkaisu

• Bluetooth-yhteys

•  TV-äänenvoimakkuuden säädön  
“oppiminen”

• HDMI-liitännät

• Taajuuskorjain seinä/taso-sijoittelulle

 
•  Dolby Digital -dekooderi

•  Langaton aktiivibassokaiutin

• Täydellinen bassonhallinta

•   Ainutlaatuinen HARMAN Display  
Surround -tekniikka

 
•  Yhteensopiva HARMANin AmpUp™- ja 

MusicFlow™ -sovellusten kanssa  
(iOS®-laitteilla)

      

Heti käyttövalmis 2 x 60 watin äänipalkki HARMAN Display Surround -tekniikalla, Bluetooth®- ja HDMI®-liitännöillä.  
Mukana langaton 200 watin aktiivinen subwoofer-kaiutin, jossa 20cm bassokartio.

LegendaariSta äänentOiStOa vuOdeSta 1946

Viimeistely:

LäpikOtaiSen 
täydeLLinen eLOku-
vaäänentOiStO.



Elokuvat, TV-sarjat ja musiikki voimakkaalla JBL-bassotoistolla. Näytös alkaa.

 tärkeimmät OminaiSuudet
JBL® Cinema SB 400 

Cinema SB 400 yhdistää vasemman- 
ja oikean kanavan keskitaajuus- ja 
diskanttielementit sekä vahvistimet ja säätimet 
yhteen äänipalkkiin. Se voidaan yhdistää 
helposti TV:een mukana tulevilla kaapeleilla. 
Asennus on todella helppoa. Liitä äänipalkki 
televisioon ja aloita katselu.

Cinema SB 400 suoratoistaa langattomasti 
musiikkia älypuhelmista ja tablet-laitteista. 
Sävykäs musiikki täyttää koko huoneen ja 
alarekisteri toistuu poikkeuksellisen hienosti. 
Valikkonäyttö ilmoittaa Bluetooth-yhteyden tilan, 
käytettävän lähteen, äänenvoimakkuuden ja 
toistotilan.

Koska HARMAN on elokuvateatterien äänen-
toiston asiantuntija, Cinema SB 400 kykenee 
teatteritason äänentoistoon ilman lisäkaiuttimia. 
Sen HARMAN Display Surround -tekniikka luo 
virtuaalisen surround-äänentoistokokemuksen 
useammallekin kuuntelijalle yhdestä ääni-
palkista.

Kolmella HDMI-sisääntulolla varustettu 
Cinema SB 400:ään on helppo liittää useita 
HDMI-lähdelaitteita. Siinä on lisäksi yksi 
HDMI-ulostulo äänen paluukanavatoiminnolla 
(ARC), joka lähettää TV:n äänisignaalin 
takaisin äänipalkkiin. Tämä helpottaa lähteen 
vaihtamista ja laitteen käyttöä.

Bluetooth-yhteys

HDMI-liitännät Ainutlaatuinen HARMAN Display 
Surround -tekniikka

Cinema SB 400 purkaa elokuvien ääniraidan 
alkuperäisessä muodossa, joten äänenlaatu 
ei kärsi muunnosvaiheissa. Näin äänipalkki voi 
tuottaa ylivertaisen tilaäänikokemuksen useille 
katsojille.

Dolby Digital -dekooderi

Cinema SB 400 lisää äänentoistokokemuksen 
hallittavuutta. Siinä on erilliset säätimet äänen-
voimakkuudelle, taajuusvasteelle ja bassokaiut-
timen vaiheistukselle, joten voit säätää jokaisen 
elokuvan ja TV-sarjan äänentoiston itsellesi 
sopivaksi.

Mikään ei vie toiminnan keskelle niin kuin 
muhkea bassotoisto. Bassokaiuttimen 
200mm:n bassoelementti ja sisäänrakennettu 
200 watin vahvistin välittävät viihteesi 
kaiken tehon, tunteen ja jännityksen. Sen 
langattomuuden ansiosta sinun ei tarvitse liittää 
sitä äänipalkkiin johdoilla.

Langaton aktiivibassokaiutin Täydellinen bassonhallinta

Voit sijoittaa Cinema SB 400:n hyllylle tai 
pöytätasolle, mutta halutessasi voit myös asen-
taa sen seinälle laitteen mukana toimitettavilla 
kiinnikkeillä. Kaksitilainen taajuuskorjain optimoi 
äänipalkin toiston molemmille sijoitteluille, joten 
voit sijoittaa kaiuttimen haluamaasi paikkaan 
tinkimättä äänenlaadusta.

Taajuuskorjain seinä/taso- 
sijoittelulle

®

Cinema SB 400:n mukana tulee pienikokoinen 
kaukosäädin. Et kuitenkaan tarvitse sitä vält-
tämättä kovin usein. Tämä johtuu SB 400:n 
äänenvoimakkuuden säädön oppimisesta: 
laite pystyy oppimaan TV-kaukosäätimesi 
äänenvoimakkuussäädön koodin, joten pystyt 
säätämään TV:n ja äänipalkin äänenvoimak-
kuutta yhdella kaukosäätimellä.

TV-äänenvoimakkuuden säädön 
“oppiminen”

Heti käyttövalmis ratkaisu



toimitukseen sisältyvät osat:
• 1 Cinema SB 400 -äänipalkki

•  1 200mm langaton  
subwoofer-kaiutin

• 1 IR-kaukosäädin

• 1 virtajohto

• 1 optinen äänikaapeli

• 1 analoginen äänikaapeli

• 1 seinäkiinnike

• 1 pikaopas 

tekniSet tiedOt

Cinema SB 400 -järjestelmä
Taajuusvaste:   38Hz – 20kHz

Cinema SB 400 -äänipalkki
Keskiäänialueen elementit:   Kaksi 57mm:n kartiota kanavaa kohden videosignaalin eristyksellä
Diskanttielementit:   Yksi 25mm:n kalotti kanavaa kohden videosignaalin eristyksellä
Vahvistimen teho (@ 1% THD+N):  60 wattia kanavaa kohden
Kotelon tyyppi:   Refleksikotelo
Taajuusvaste:   120Hz – 20kHz
Käyttöjännite:   100V – 240V, 50Hz/60Hz, 60W
Tehontarve:   <0,5W (valmiustila), 60W (enimmäiskulutus)
Mitat (K × L × S):   95mm x 1.100mm x 64mm 
Paino:   3,3kg

Cinema SB 400 -subwoofe-kaiutin
Matalataajuuselementti: Yksi 200mm:n kartio, alas suuntaava
Vahvistimen teho: 100 wattia RMS, 200 wattia maksimi
Kotelon tyyppi: Refleksikotelo
Taajuusvaste: 38Hz – 120Hz
Äänisäätimet:  Äänenvoimakkuus, vaiheistus, jakotaajuus
Käyttöjännite: 100V – 240V, 50Hz/60Hz, 100W
Tehontarve: <0,5W (valmiustila), 100W (enimmäiskulutus)
Mitat (K x L x S): 355mm x 329mm x 320mm 
Paino: 10,5kg

rekisteröimällä tuotteesi verkossa saat 
ammattilaisten vinkkejä, joiden avulla saat 
äänentoistostasi kaiken irti.

www.jbl.com/registermyproduct

Kotiteatterisi supertähti - vain kahdessa laitteessa.

tekniSet tiedOt
JBL® Cinema SB 400
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