
Zapewnia znakomite wrażenia akustyczne użytkownikom telewizorów o 
płaskim profilu.

Zaprojektowana tak, aby idealnie pasować do każdego płaskiego telewizora, zgrabna i 

elegancka stacja JBL Cinema SB250 zapewnia niezwykłe wrażenia z odsłuchu dźwięku 

przestrzennego. Można ją bezprzewodowo podłączyć do kompaktowych subwooferów 

o wysokiej mocy, a także jednym przewodem do telewizora. Może poprawić doznania 

estetyczne dzięki technologii strumieniowania bezprzewodowego Bluetooth, takiej jak 

JBL SoundShift™, która współpracuje jednocześnie z telewizorem i bezprzewodowym 

urządzeniem przenośnym, dzięki czemu możesz automatycznie przełączać źródło audio 

z telewizora na smartfon i tablet lub odwrotnie. Urządzenie JBL Cinema SB250 potrafi 

obsługiwać system zdalnego sterowania dźwiękiem dowolnego telewizora, co zapewnia 

uproszczone sterowanie systemem kina domowego. Przełącznik korekty, instalowany 

na ścianie lub stawiany na stole, może dostosować zestaw SB250 do każdego rodzaju 

instalacji, zaś niezależne sterowanie głośnością subwoofera umożliwia odtwarzanie niskich 

tonów w zależności od upodobań.
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Cechy i Korzyści 
Zapewnia znakomite wrażenia akustyczne użytkownikom telewizorów o płaskim profilu
JBL Cinema SB250 pasuje do każdego nowoczesnego płaskiego telewizora, zapewniając 
zachwycającą jakość dźwięku kinowego.

Kompleksowe rozwiązanie bezprzewodowe
Kompleksowe rozwiązanie uzupełnione kompaktowym subwooferem bezprzewodowym o średnicy 
6,5" (165 mm).

Połączenie jednym kablem
Uproszczone podłączanie do telewizora dzięki złączu analogowemu lub optycznemu.

Nauka funkcji pilota telewizyjnego
Uproszczona obsługa dzięki wykorzystaniu pilota telewizora do sterowania głośnikiem typu soundbar.

JBL SoundShift™

Współpracuje jednocześnie z telewizorem i bezprzewodowym urządzeniem przenośnym, dzięki 
czemu możesz automatycznie przełączać źródło audio z telewizora na smartfon i tablet lub 
odwrotnie.

Technologie Dolby® Digital i Harman Surround
Dźwięk o brzmieniu kinowym dzięki technologiom Dolby® Digital oraz Harman Display Surround.

Głośność urządzenia Harman
Koniec głośnych reklam — funkcja Harman Volume utrzymuje jednakowy poziom głośności.

Zawartość zestawu:
1 soundbar Cinema SB250
1 bezprzewodowy subwoofer JBL
1 pilot zdalnego sterowania
1 analogowy przewód 3,5 mm
1 przewód optyczny
1 przewodnik szybkiego startu
1 karta gwarancyjna
1 karta charakterystyki

Specyfikacje techniczne 
	Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 20 kHz

	Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 100 dB

	Całkowita moc wzmacniacza Cinema SB250: 
200 W maks.  

	Wymiary: Głośnik soundbar (dł. x szer. x wys.): 
32,7" x 2,5" x 3,1" (831 x 65 x 78 mm)

	Masa: 6,2 funta (2,8 kg)

	Subwoofer (dł. x szer. x wys.): 9,5" x 9,5" x 
12.6" (242 x 242 x 320 mm)

	Masa: 10,6 funta (4,8 kg) 

	Opakowanie (dł. x szer. x wys.): 
36,7" x 12,2" x 14,7" (935 x 310 x 375 mm)

	Masa brutto: 23,1 funta (10,5 kg)    

	JBL Cinema SB250 zawiera dwa 
moduły dwudrożne, lewy i prawy, każdy 
z przetwornikiem 55 mm (2,25") oraz 
kopułowym głośnikiem wysokotonowym 
32 mm (1,25")

 Osobno zasilany subwoofer bezprzewodowy 
z głośnikiem 165 mm (6,5") w specjalnie 
przystosowanej obudowie

	Dolby® Digital Decoding

 Łączność Bluetooth®

	Jedno analogowe wyjście stereofoniczne audio

	Jedno optyczne wejście cyfrowe

	Jeden port USB do aktualizacji oprogramowania
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