
Ominaisuudet lyhyesti
  Kätevä jalustallinen äänijärjestelmä 

televisiolle - seinäkiinnitystä ei tarvita

  Joustava yhden rakenteen yksikkö soveltuu 
useimmille televisioille aina 60-tuumaisiin asti

  Koe tehokas JBL-ääni kahdella 
sisäänrakennetulla subwooferilla 

  Yksinkertainen yhden kaapelin liitäntä 
televisioon HDMI™-ARC-liitännällä, 
analogisella tai optisella liitännällä

  Ei enää äänekkäitä mainoksia - Harman 
Volume -toiminto pitää äänitasot 
yhdenmukaisina

  Mahtavat elokuvatehosteet Dolby Digital- ja 
Harman Display Surround -äänenä 

  Virtauta musiikkia langattomasti Bluetooth®-
tuetusta älypuhelimestasi tai tabletistasi

  Lataa kaikki mobiililaitteesi kätevällä 
sisäänrakennetulla USB-latausportilla

  Yksinkertaista kokemustasi käyttämällä 
Soundbasea olemassa olevalla television 
kaukosäätimellä 

Cinema Base

Täysin integroitu Soundbase-äänijärjestelmä televisiolle
JBL Cinema Base on suunniteltu täydentämään taulu-tv:tä. Se tarjoaa upean virtuaalisen 
surround-äänen tyylikkäästä, itsenäisesti toimivasta yksiköstä. Kaiken kattava kokonaisuus 
on suunniteltu sopimaan siististi useimpien televisioiden alle jopa 60 tuumakokoon asti.  
Se kytkeytyy yhdellä kaapelilla televisioosi HDMI™-liitännällä, optisella tai analogisella 
liitännällä. Siinä on Harman Volume -toiminto, joka estää äkillisiä äänenvoimakkuuden 
muutoksia aiheuttamasta häiriöitä kuuntelukokemukseen. Se voi oppia minkä tahansa 
television kaukosäätimen ohjauskäskyt äänenvoimakkuudelle ja antaa sinulle yksinkertaistetun 
hallinnan elokuvaelämykseesi.
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Pakkauksen sisältö:
1 Cinema Base Soundbase

1 kaukosäädin 

1 virtajohto 

1 HDMI™-kaapeli

1 optinen kaapeli

1 analoginen 3,5 mm audiokaapeli

1 käyttöturvallisuustiedote

1 pikaopas

Tekniset tiedot:
Mitat
Soundbar (L x S x K): 23,6" x 15,8" x 4"  
(600 mm x 401,6 mm x 102 mm) 

Paino: 17,6 lb (8 kg)

Pakkaus (L x S x K): 27.3" x 7.2" x 20.7" 
(694mm x 183mm x 526mm)

Paino: 22.5lbs (10.22kg)

Soundbar-äänen tekniset tiedot
Järjestelmän taajuusvaste: 45 Hz – 20 kHz
Maksimi SPL: 100 dB
Lähtöteho: >240 W

TV:n enimmäispaino
Maksimi: 68 kg

TV-jalustan maksimikoko
L x S: 23" x 13,5" (585mm x 342mm)

Ääni

  JBL Cinema Base sisältää vasemmalle ja oikealle kanavalle  65 mm (2,5") täyden äänialueen 
elementit ja 90 mm (3,5") dual-subwooferit

  Cinema Base -vahvistimen kokonaisteho: 240 W

Äänen prosessointi

  Harman Display Surround -tila luo täydellisen virtuaalisen tilaäänen ilman ylimääräisiä kaiuttimia 
tai johtoja

  Kaksikanavainen stereotila perinteistä stereotoistoa varten

 Dolby® Digital -dekoodaus

  Harman Volume auttaa sinua ylläpitämään saman äänenvoimakkuustason katsoitpa sitten mitä 
tahansa - elokuvaa, TV-ohjelmaa tai TV-mainosta

Yhdistettävyys

 Yksi HDMI™-lähtö äänipaluukanava (ARC) -toiminnolla

 Bluetooth®-yhdistettävyys

 Yksi analoginen stereoäänen sisääntulo 

 Yksi optinen digitaalinen tulo 

 Yksi USB-portti matkapuhelimen latausta ja ohjelmistopäivityksiä varten

Helppokäyttöisyys:

  Toimitukseen sisältyvän IR-kaukosäätimen avulla voit kätevästi hallita kaikkia JBL Cinema Base 
-laitteen toimintoja

  Ohjelmoi JBL Cinema Base tottelemaan television kaukosäätimen äänenvoimakkuuden ja 
virrankytkentäkomentoja, niin että voit ohjata koko kotiteatterijärjestelmää yhdellä kaukosäätimellä

  Erillinen subwoofertason ohjaus kaukosäätimellä

  Äänisignaalipalaute mahdollistaa helppokäyttöisen korvin kuultavan vahvistuksen joistakin Cinema 
Base -kotiteatterin toiminnoista, kuten Harman Volume toiminnosta

  Kompakti yhden rakenteen yksikkö soveltuu useimmille televisioille aina 60-tuumaisiin asti
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