
Cinema SB350
Kotiteatteri 2.1 -soundbar langattomalla subwoofer-kaiuttimella

Tyrmäävän upea kotitetatteriääni langattomalla subwoofer-kaiuttimella  

Tyylikkäästi muotoiltu ja ylivertaisella virtual surround-äänentoistolla varustettu JBL CINEMA 

SB350 tarjoaa sinulle laadukkaan ja yksinkertaisen ratkaisun taulutelevisiosi äänentoiston 

parantamiseksi. Se liitetään langattomasti subwoofer-kaiuttimeen ja yksittäisellä johdolla 

TV:hen. Se voi myös toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth®-yhteensopivista älypuhelimista 

ja taulutietokoneista. Se voi oppia minkä tahansa tv-kaukosäätimen äänenvoimakkuuden 

komennot mahdollistaen sinulle yksinkertaistetun hallinnan kotiteatterillesi.

AVAINOMINAISUUDET 
 Tarjoaa tyrmäävän upean elokuvaäänen  

 kaikille taulutelevisioille

 Täydellinen kaikki yhdessä -ratkaisu   
 kompaktilla 6,5" (165 mm) langattomalla  
 subwoofer-kaiuttimella 

 Yksinkertainen tv-liitäntä yhdellä kaapelilla:  
 HDMI® ARC:lla, analogisella tai optisella

 Ei enää kovaäänisiä mainoksia– 
 Harman Volume pitää äänentasosi vakaana

 Mahtavat elokuvatehosteet Dolby® Digital ja  
 Harman Display Surround äänellä 

 Suoratoista musiikkia älypuhelimestasi tai  
 taulutietokoneestasi Bluetoothilla®

 Helppokäyttöinen – voit käyttää televisiosi  
 kaukosäädintä säätääksesi Soundbasea
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Mitä pakkaus sisältää? 
1 Cinema SB350 Soundbar 

1 Kompakti langaton subwoofer-kaiutin 

1 Kaukosäädin 

1 HDMI®-johto 

1 Optinen johto 

1 Analoginen 3.5 mm äänijohto 

1 turvallisuustiedote 

1 Pikaopas 

Tekniset tiedot 
Mitat 
Soundbar (P x L x K): 39,4" x 2,4" x 3,1" 
(1000 x 62 x 78 mm)

Paino: 7,3 lb (3,3 kg)

Subwoofer (P x L x K): 9,5" x 9,5" x 12,6" 
(242 x 242 x 320 mm)

Paino: 10,6lb (4,8 kg)  

Pakkauskoko (P x L x K): 40,2" x 12,4" x 
14,6" (1022 x 314 x 370 mm)  
Kokonaispaino: 23,8 lb (10,8 kg)

Ääni

 Taajuusvaste: 45Hz – 20kHz
 Maksimi SPL: 100 dB
 JBL Cinema SB350 sisältää vasemman ja oikean kanavan kaiutinmoduulit, joissa on 2-tie 

järjestelmä. Molemmille kanaville on kaksi 55mm (2,25") laajakaistaelementtiä ja yksi 32mm 
(1,25") kalottidiskantti

 Langaton aktiivisubbari, jossa 165mm (6,5") elementti bassorefleksikotelossa
 Cinema SB350 kaiuttimen kokonaisteho: 320 W max

Äänen prosessointi

 Harman Display Surround -tila luo täyden virtuaalisen surround äänen kokemuksen ilman mitään 
ylimääräisiä kaiuttimia tai johtoja

 Kaksikanavainen stereotila perinteiselle stereo-toistolle
 Dolby® Digital-dekoodaus
 Harman Volumen ansiosta voit ylläpitää saman äänenvoimakkuustason katsoitpa sitten mitä 

tahansa - elokuvaa, tv-ohjelmaa tai tv-mainosta

Yhdistettävyys

 Yksi HDMi® tulo äänen paluukanavalla (ARC)
 Bluetooth® -yhdistettävyys
 Yksi analoginen stereotulo
 Yksi optinen digitaalinen tulo
 Yksi USB-portti ohjelmiston päivitykselle

Helppokäyttöisyys 

 Toimitukseen sisältyvä IR-kaukosäädin mahdollistaa helpon ohjauksen kaikille JBL Cinema 
SB350 toiminnoille

 Voit ohjelmoida JBL Cinema SB350:n noudattamaan TV:n kaukosäätimen äänenvoimakkuus- ja 
virtakomentoja hallitaksesi yhdellä kaukosäätimellä koko kotiteatterijärjestelmääsi

 Erillinen subwoofer-kaiutintason ohjaus kaukosäätimestä
 Käyttömukavuutta lisäävä äänisignaalivahvistus tietyille Cinema SB350:n toiminnoille, kuten 

Harman Volume-äänelle
 Automaattinen virtapiiri kytkee subwoofer-kaiuttimen automaattisesti “valmius”-tilasta “päälle”-

tilaan, kun äänisignaali havaitaan
 EQ-kytkin mahdollistaa soundbar-kaiuttimen bassotoiston säätämisen sopivaksi riippuen siitä 

asennetaanko se seinälle tai pöydälle
 Vaihekytkimen avulla voit hienosäätää bassotoistoa kuuntelutilan ja mieltymyksesi mukaan
 Subwoofer-kaiuttimen tason ohjaus suoraan kaukosäätimestä mahdollistaa parhaan tasapainon 

saavuttamisen subwoofer-kaiuttimen ja soundbar-kaiuttimen välillä erilaisissa kuuntelutiloissa
 Toimitukseen sisältyvien kiinnitystarvikkeiden avulla voit helposti asentaa soundbar-kaiuttimen 

seinälle kuvaruutusi oheen
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