
BOOST TV
Kompakt tv-højttaler 

Stor lyd i et kompakt format, designet til enhver skærm.

JBL Boost TV er en ultrakompakt tv-højttaler, som på et øjeblik vil opgradere din tv-oplevelse 

med en overraskende kraftfuld lyd, der fylder hele lokalet. JBL Boost TV er kun 38 cm lang, 

men den leverer en forbløffende kraftfuld lyd til dit soveværelse eller stuens hjemmebiograf. 

Din tv-oplevelse får nyt liv med dyb bas, virtuel surround og Dolby® Digital til HD-fi lm. Samtidig 

kan du afspille Bluetooth-lyd trådløst fra mobile enheder. Pak produktet ud, tilslut et enkelt 

analogt eller digitalt (optisk) kabel – og du er klar til at skrue op for lyden. Du kan bruge den 

medfølgende fjernbetjening eller fjernbetjeningen fra dit eget tv. JBL SoundShift™ arbejder 

sammen med dit tv og din trådløse mobilenhed, så du automatisk kan skifte mellem tv-lyden 

og lyden fra din telefon eller tablet. Med JBL Connect-teknologi kan du sammenkæde fl ere 

forskellige JBL Connect-kompatible højttalere.

Funktioner
 Optisk digital lyd med Dolby® Digital

 JBL SoundShift™

 Harman Display Surround

 Trådløs afspilning via Bluetooth®

 JBL Connect

 Kun én fjernbetjening

 Design med dobbelt basport
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JBL SoundShift™

Virker med dit tv og din trådløse 
mobilenhed på samme tid

Optisk digital lyd med Dolby® Digital
Slut et enkelt kabel til dit HD-tv – og oplev fi lmlyden sådan, som det var meningen, den skulle 
lyde. (Optisk kabel medfølger)

JBL SoundShift™

Virker med dit tv og din trådløse mobilenhed på samme tid, så du automatisk kan skifte mellem 
tv-lyden og lyden fra din telefon eller tablet.

Harman Display Surround
Oplev virtuel surroundlyd uden ekstra kabler eller højttalere med Harman Display Surround.

Trådløs afspilning via Bluetooth®

Forbind op til tre smartphones eller tablets til højttaleren trådløst, og I kan skiftes til at afspille 
forbløffende kraftfuld lyd, der fylder hele lokalet.

JBL Connect
Opbyg dit eget økosystem ved at sammensætte fl ere JBL Connect-kompatible højttalere for en 
endnu stærkere lytteoplevelse.

Kun én fjernbetjening
Hold betjeningen enkel med én fjernbetjening – nemlig den, du allerede har til dit tv.
(JBL-minifjernbetjening medfølger også i kassen)

Design med dobbelt basport
Oplev hjemmebiografl yd fra en ekstremt kompakt størrelse.

Hvad er der i æsken
1 stk. JBL Boost TV
1 stk. fjernbetjening
1 stk. 3,5 mm analogt kabel
1 stk. optisk kabel
1 stk. strømkabel
Lynguide
Garantikort
Sikkerhedsarkt

Tekniske specifi kationer

 Frekvensområde: 60 Hz – 20 kHz

 Maks. SPL: 92 dB

 Normeret effekt: 30 W

 Transducer: 2 x 50 mm

 Lydindgange: 1 analog, 1 optisk, Bluetooth

 Mål (H x B x D): 84 x 376 x 122 mm


