
Bringer biograflyd til ethvert fladskærms-tv
Cinema SB250 er designet til at matche ethvert fladskærms-tv og give dig forbløffende 
virtuel surroundlyd fra en slank enhed. Den spiller trådløst sammen med en kompakt og 
kraftfuld subwoofer og kobles til tv’et med et enkelt kabel. Du nyder godt af avancerede 
Bluetooth-funktioner som JBL SoundShift™, der på samme tid fungerer med dit tv og 
trådløse mobil-enheder. Derfor kan du automatisk skifte mellem tv-lyden og lyden 
fra din telefon eller tablet. JBL Cinema SB250 kan lære enhver kommando fra din tv-
fjernbetjening, så du forenkler kontrollen af hele din hjemmebiograf. En equalizerkontakt til 
væg- eller bordmontering kalibrerer SB250 til enhver installationstype, mens subwooferens 
uafhængige lydstyrkekontrol lader dig optimere basgengivelsen til din personlige smag.
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Funktioner og Fordele
Bringer biograflyd til ethvert fladskærms-tv
JBL Cinema SB250 passer til alle moderne fladskærme og leverer forbløffende biograflyd.

Trådløs alt i én-løsning
Komplet alt i én-løsning med kompakt 6,5" (165 mm) trådløs subwoofer.

Tilsluttes med et enkelt kabel
Enkel analog eller optisk tilslutning til dit tv.

Lærenem fjernbetjening
Enkel betjening når du bruger tv’ets eksisterende fjernbetjening til at styre din soundbar.

JBL SoundShift™

Fungerer samtidig med dit tv og din trådløse mobilenhed, så du automatisk kan skifte mellem 
tv-lyden og lyden fra din telefon eller tablet.

Dolby® Digital og Harman Surround
Biograflyd med Dolby® Digital og Harman Display Surround.

Harman Volume
Slut med støjende reklamer – Harman Volume holder lydniveauet konstant.

Hvad er der i æsken
1 stk. JBL Cinema SB250 soundbar
1 stk. JBL trådløs subwoofer
1 stk. fjernbetjening
1 stk. 3,5 mm analogt kabel
1 stk. optisk kabel
1 stk. lydstartvejledning
1 stk. garantikort
1 stk. sikkerhedsark

Tekniske specifikationer:
	Frekvensområde: 45 Hz – 20 kHz

	Maks. SPL: 100 dB

	Samlet forstærkereffekt for Cinema SB250: 
200 W maks.  

	Mål: Soundbar (L x B x H): 831 mm x 65 mm x 
78 mm (32,7" x 2,5" x 3,1")

	 Vægt: 2,8 kg (6,2 lb)

	Subwoofer (L x B x H): 242 mm x 242 mm x 
320 mm (9,5" x 9,5" x 12,6") 

	Vægt: 4,8 kg (10,6 lb)   

	Emballage (L x B x H): 935 mm x 310 mm x 
375 mm (36,7" x 12,2" x 14,7") 

	Bruttovægt: 10,5 kg (23,1 lb)

	JBL Cinema SB250 har dobbelte 
tovejshøjttaler-enheder i venstre og højre side,   
hver med én 55 mm (2,25") fullrange-enhed 
og en 32 mm (1,25") dome-diskant 

	Trådløs, aktiv subwoofer med en 165 mm 
(6,5") enhed i et kabinet med port

	Dolby® Digital-afkodning

	Bluetooth®-forbindelsesmuligheder

	1 stk. analog stereolydindgang

	1 stk. optisk digitaludgang

	1 stk. USB-port til softwareopdatering

© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. JBL er et varemærke HARMAN 
International Industries, Incorporated, registreret i USA og/eller andre lande. Funktioner, specifikationer og udseende
kan ændres uden varsel. Varemærket Bluetooth® og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende 
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af HARMAN International Industries, Incorporated, foregår 
under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere. Produceret under licens fra 
Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Trådløst hjemmehøjttaler-system med Bluetooth

Cinema SB250


