
Tarjoaa huikean elokuvaäänen mihin tahansa taulutelevisioon.

JBL Cinema SB250 on suunniteltu täydentämään minkä tahansa taulutelevision 

äänentoistoa. Se tarjoaa fantastisen upeaa, virtuaalista surround-ääntä tyylikkäästä 

ja yksinkertaisesta järjestelmästä. Siinä on langaton yhteys kompaktiin, tehokkaaseen 

subwooferiin sekä pelkkä yhden johdon liitäntä televisioon. Se voi myös parantaa 

katselukokemusta huippunykyaikaisten langattomien Bluetooth-virtautusominaisuuksien, 

kuten JBL SoundShift™:n avulla. Se toimii TV:si ja mobiililaitteesi kanssa yhtä aikaa, 

mahdollistaen automaattisen siirtymisen TV:n ja matkapuhelimesi tai tablettisi äänen välillä. 

JBL Cinema SB250 voi oppia minkä tahansa TV:n kaukosäätimen äänenvoimakkuuden 

ohjauksen antamalla sinulle helpon tavan hallita kotiteatteriympäristöäsi. EQ-painike 

seinä- ja pöytäasentoineen kalibroi SB250:n mille tahansa asennuksen tyypille, ja 

itsenäinen subwooferin äänenvoimakkuuden säätö antaa sinun mukauttaa basson vastetta 

henkilökohtaisten mieltymystesi mukaiseksi.
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Ominaisuudet ja hyödyt 
Tarjoaa huikean elokuvaäänen mihin tahansa taulutelevisioon
JBL Cinema SB250 sopii mihin tahansa nykyaikaiseen taulutelevisioon, tarjoten huikeaa elokuvaääntä.

“Kaikki yhdessä”- ratkaisu langattomasti
Täydellinen “kaikki yhdessä”-ratkaisu kompaktilla 6,5" (165 mm) langattomalla subwooferilla.

Yhden johdon liitäntä
Helppo yhden johdon liitäntä televisioon analogisella tai optisella liitännällä.

TV:n kaukosäätimen oppiminen
Helppokäyttöinen, voit ohjata soundbar-kaiutinta televisiosi kaukosäätimellä.

JBL SoundShift™

Toimii TV:si ja mobiililaitteesi kanssa yhtä aikaa, mahdollistaen automaattisen siirtymisen TV:n ja 
matkapuhelimesi tai tablettisi äänen välillä.

Dolby® Digital ja Harman Surround
Elokuvaääni Dolby® Digital ja Harman Display Surround -toistolla.

Harman Volume
Ei enää kovaäänisiä mainoksia — Harman Volume pitää äänentasosi tasaisena.

Pakkauksen sisältö
1 JBL Cinema SB250 Soundbar
1 JBL langaton subwoofer
1 Kaukosäädin
1 3,5 mm analogiakaapeli
1 Optinen johto
1 Pikaopas aloitukseen
1 Takuukortti
1 Turvallisuustiedote

Tekniset tiedot
	Taajuusvaste: 45Hz – 20kHz

	Maksimi SPL: 100 dB

	Cinema SB250 kokonaisvahvistinteho: 
200W max  

	Mitat: Soundbar (P x L x K): 
831 x 65 x 78 mm

	Paino: 2,8 kg

 Subwoofer (P x L x K): 242 x 242 x 320 mm

	Paino: 4,8 kg    

	Pakkauskoko (P x L x K): 935 x 310 x 375 mm

	Kokonaispaino: 10,5 kg

	JBL Cinema SB250 sisältää 
kaksoiselementeillä varustetun vasemman 
ja oikean puolen 2-tie-kaiutinmoduulin, 
joissa molemmissa 55 mm (2,25") koko 
toistoalueen elementit ja 32 mm (1,25") 
diskanttielementit

	Langaton, aktiivisubwoofer 165 mm (6,5") 
elementillä, refleksiportilla varustetussa 
kotelossa

	Dolby® Digital -dekoodaus

	Bluetooth® -yhdistettävyys

	Yksi analoginen stereoäänitulo

	Yksi optinen digitaalitulo

	Yksi USB-portti ohjelmistopäivityksille
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