
Funktioner
 4K Ultra-HD Soundbar

 8" (200 mm) 200 W trådløs subwoofer

 3 HDMI-indgange / 1 HDMI-udgang 
(ARC)

 Trådløs Bluetooth-afspilning

 Indlæringsfunktion for tv-fjernbetjening

 Krystalklar dialog og stemmeforbedring 

 JBL SoundShift™

 JBL Connect

 Virtuel surroundlyd

Få mere ud af 4K Ultra-HD-revolutionen med den lyd, som kun JBL kan 
give dig.

JBL Cinema SB450 soundbar fylder din hjemmebiograf med fremragende JBL-lyd og er 

fuldt kompatibel med 4K Ultra-HD-fjernsyn. Takket være indlæringsfunktionen kan du styre 

hele systemet med din nuværende tv-fjernbetjening. En 200 W trådløs subwoofer leverer 

rumrystende bas fra et kompakt kabinet. Med tre HDCP 2.2 videoindgange kan du bruge 

soundbar’en som midtpunkt i dit 4K-system. De medfølgende vægbeslag gør installationen 

til en leg. Med den eksklusive JBL SoundShift™ teknologi kan du lynhurtigt skifte mellem  

tv-lyd og lyden fra din telefon eller tablet. Afspil Bluetooth-lyd simultant til JBL Cinema SB450 

og andre JBL Connect-aktiverede enheder for at opnå en endnu stærkere lydoplevelse.
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Funktioner og fordele
4K Ultra-HD Soundbar
Fungerer problemfrit med 4K Ultra-HD-skærme og -enheder. (Understøtter High Dynamic Range 
(HDR) og HDCP 2.2).

8" (200 mm) 200 W trådløs subwoofer
Dyb bas med justerbar lydstyrke for subwooferen. 

3 HDMI-indgange / 1 HDMI-udgang (ARC)
Forbind op til 3 enheder til soundbar’en samt en forbindelse til dit fjernsyn.

Trådløs Bluetooth-afspilning
Forbind smartphones eller tablets trådløst til højttaleren. Afspil lyd med en levende klang, der fylder 
hele rummet.

Indlæringsfunktion for tv-fjernbetjening
Gør dit liv nemmere ved at styre alt med din nuværende tv-fjernbetjening. (JBL fjernbetjening 
medfølger også i æsken).

Krystalklar dialog og stemmeforbedring 
Hør dialogen i film mere tydeligt, uden at ændre på lydstyrken.

JBL SoundShift™

Med denne funktion kan du lynhurtigt skifte mellem tv-lyden og lyden fra din telefon eller tablet.

JBL Connect
Opbyg dit eget økosystem ved at forbinde flere JBL Connect-aktiverede højttalere for en endnu 
stærkere lydoplevelse.

Virtuel surroundlyd
Oplev virtuel surroundlyd uden yderligere kabler eller højttalere takket være Harman Display 
Surround.

Hvad er der i æsken:
Soundbar
Trådløs subwoofer
Optisk kabel (1,5 m)
HDMI-kabel (1 m)
2 stk. strømkabler
Fjernbetjening
Vægmonteringsbeslag
Lynguide
Trykt monteringsskabelon
Garantikort
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Tekniske specifikationer:
		Samlet effekt for Cinema SB450: 440 W

		Maks. SPL: 103 dB

		Frekvensområde: 40 Hz – 20 kHz

		HDMI-videoindgange: 3

		HDMI-videoudgang med ARC  
(Audio Return Channel): 1

		HDCP-version: 2.2

		Bluetooth-version: 3.0

		Maks. Bluetooth-rækkevidde: 10 m 

		Forstærkereffekt for soundbar: 240 W

		Enheds-størrelse for soundbar:  
2,25" (58 mm)

		Mål af soundbar (L x B x H):  
1100 x 76 x 97 mm

		Vægt af soundbar: 3,4 kg

		Strømforbrug i standby for soundbar:  
< 0,5 W

		Strømforbrug for soundbar (maks.): 60 W

		Subwoofer-forstærkereffekt: 200 W

		Enheds-størrelse for subwoofer: 8" (200 mm)

		Mål af subwoofer (L x B x H):  
320 x 320 x 355,5 mm

		Vægt af subwoofer: 9,5 kg

		Strømforbrug i standby for subwoofer:  
< 0,5 W

		Strømforbrug for subwoofer (maks.): 100 W

		Mål af pakke (L x B x H):  
1210 x 395 x 520 mm

		Vægt af pakke (brutto): 16 kg


