
Ominaisuudet
 4K Ultra-HD Soundbar

 8 tuuman (200mm) 200W langaton 
subwoofer-kaiutin

 3 HDMI-tuloa / 1 HDMI-ulostulo (ARC)

 Langaton Bluetooth-suoratoisto

 TV:n kaukosäätimen oppimistoiminto

 Dialogin selkeytys (Clear Dialogue) ja 
äänenparannus (Voice Enhancement) 

 JBL SoundShift™

 JBL Connect

 Virtuaalinen Surround -ääni

Vahvista 4K Ultra-HD -televisioiden vallankumousta äänentoistolla, jonka 
vain JBL mahdollistaa.

4K Ultra-HD -televisioiden kanssa täysin yhteensopiva JBL Cinema SB450 soundbar täyttää 

kotiteatterin ylivertaisella JBL-äänellä. JBL Cinema SB450:n oppiva kaukosäädin sallii 

koko järjestelmän ohjaamisen jo aiemmin omistamasi television kaukosäätimen kautta. 

Kompakti 200W langaton subwoofer-kaiutin tarjoaa järisyttävän bassotoiston. Kolmen 

HDCP 2.2 -videotulon avulla soundbar toimii 4K-kotiteatterijärjetelmän keskuksena. 

Mukana toimitettavat seinäkiinnikkeet tarjoavat saumattoman asennuksen kotiteatteriisi. 

Erityinen JBL SoundShift™ -teknologia antaa vapauden valita välittömästi television äänen 

ja puhelimen tai tabletin äänen välillä. Virtauttamalla Bluetooth-ääntä yhtäaikaisesti 

JBL Cinema SB450:een ja mihin tahansa JBL Connect -yhteensopivaan laitteeseen voit 

nauttia tehostetusta kuunteluelämyksestä.

4K Ultra-HD soundbar langattomalla subwoofer-kaiuttimella

Cinema SB450



Ominaisuudet ja hyödyt
4K Ultra-HD Soundbar
Toimii saumattomasti 4K Ultra-HD -näyttöjen ja laitteiden kanssa. (Sisältää ominaisuudet High 
Dynamic Range (HDR) ja HDCP 2.2) 

8 tuuman (200mm) 200W langaton subwoofer-kaiutin
Syvä bassotoisto, säädettävä subwoofer-taso.

3 HDMI-tuloa / 1 HDMI-ulostulo (ARC)
Liitä soundbariin jopa 3 laitetta ja luo saumaton yhteys televisioosi. 

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Liitä älypuhelimia tai tabletteja kaiuttimeen langattomasti. Toista ääntä, jonka eloisa sointi täyttää 
huoneen.

TV:n kaukosäätimen oppimistoiminto
Yksinkertaista elämääsi ja hallitse kaikkea nykyisen televisiosi kaukosäätimellä. (JBL-kaukosäädin 
toimitetaan myös pakkauksen mukana).

Dialogin selkeytys (Clear Dialogue) ja äänenparannus (Voice Enhancement) 
Kuule elokuvien dialogit selkeämmin muuttamatta äänenvoimakkuutta.

JBL SoundShift™
Voit hetkessä vaihtaa äänilähdettä television ja puhelimen tai tabletin äänen välillä.

JBL Connect
Rakenna oma ekosysteemisi liittämällä useita JBL Connect -yhteensopivia kaiuttimia parannetun 
kuuntelukokemuksen saavuttamiseksi.

Virtuaalinen Surround -ääni
Harman Display Surround tarjoaa virtuaalisen Surround-äänen ilman lisäjohtoja tai lisäkaiuttimia.

Pakkauksen sisältö:
Soundbar
Langaton subwoofer
Optinen johto (1500mm)
HDMI-kaapeli (1000mm)
2 virtajohtoa
Kaukosäädin
Seinäasennuksen kannattimet
Pikaopas
Kotelon kiinnitysmalli
Takuukortti
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Cinema SB450

Tekniset tiedot:
	Cinema SB450 -vahvistimen teho yhteensä: 

440W

	Maksimiäänenpaine (SPL): 103dB

	Taajuusvaste: 40Hz-20kHz

	HDMI-videotulot: 3

	HDMI-videolähtö (äänen paluukanavalla): 1

	HDCP-versio: 2.2

	Bluetooth-versio: 3.0

	Bluetooth-yhteyden maksimikantomatka: 10m 

	Soundbar-kaiuttimen vahvistinteho: 240W

	Soundbar-kaiuttimen elementin koko: 58mm

	Soundbar-kaiuttimen mitat (P x L x K): 
1100 x 76 x 97mm

	Soundbar-kaiuttimen paino: 3,4kg

	Soundbar-kaiuttimen virrankulutus 
(valmiustila): <0,5W

	Soundbar-kaiuttimen virrankulutus (maksimi): 
60W

	Subwoofer-kaiuttimen vahvistinteho: 200W

	Subwoofer-kaiuttimen elementin koko: 
200mm (8")

	Subwoofer-kaiuttimen mitat (P x L x K): 
320 x 320 x 355,5mm

	Subwoofer-kaiuttimen paino: 9,5kg

	Subwoofer-kaiuttimen virrankulutus 
(valmiustila): <0,5W

	Subwoofer-kaiuttimen virrankulutus 
(maksimi): 100W

	Pakkauksen mitat (P x L x K):  
1210 x 395 x 520mm

	Pakkauksen paino (brutto): 16kg
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