Cinema SB450

Soundbar 4K Ultra HD z bezprzewodowym subwooferem

Wzbogać doznania płynące z obrazu 4K Ultra HD o niesamowity dźwięk,
jaki może zapewnić tylko JBL.
Soundbar JBL Cinema SB450 wypełni Twój pokój kinowy znakomitym dźwiękiem JBL i

Cechy
Soundbar 4K Ultra HD

jest w pełni kompatybilny z telewizorami 4K Ultra HD. Funkcja uczenia pilota JBL Cinema

Bezprzewodowy subwoofer 200 W,
8-calowy (200 mm)

SB450 pozwala na sterowanie całym systemem pilotem telewizyjnym, którego już używasz.

3 wejścia HDMI / 1 wyjście HDMI (ARC)

Bezprzewodowy subwoofer o mocy 200 W zamknięty w kompaktowej obudowie zapewnia
mocny bas zdolny wstrząsnąć pokojem. Dzięki trzem wejściom HDCP 2.2 soundbar może

Bezprzewodowe przesyłanie strumienia
audio przez Bluetooth

posłużyć za hub dla systemu 4K. Dołączone do zestawu wsporniki na ścianę umożliwiają

Funkcja uczenia pilota telewizyjnego

bezproblemowy montaż w domu. Wyjątkowa technologia JBL SoundShift

Wyraźne dialogi i wzmocnienie głosu

™

pozwala na

błyskawiczne przełączanie między źródłami dźwięku: z telewizora, telefonu czy tabletu.
Zwiększ doznania akustyczne, przesyłając strumień audio przez Bluetooth jednocześnie
do soundbaru JBL Cinema SB450 oraz dowolnego innego urządzenia z włączoną funkcją
JBL Connect.

JBL SoundShift™
JBL Connect
Wirtualny dźwięk przestrzenny

Cinema SB450

Soundbar 4K Ultra HD z bezprzewodowym subwooferem

Specyfikacje techniczne:

Cechy i korzyści
Soundbar 4K Ultra HD
Współpracuje płynnie z ekranami i urządzeniami 4K Ultra HD. (Obsługuje High Dynamic Range
(HDR) oraz HDCP 2.2)
Bezprzewodowy subwoofer 200 W, 8-calowy (200 mm)
Głęboki bas z regulacją głośności subwoofera.
3 wejścia HDMI / 1 wyjście HDMI (ARC)
Do soundbaru można podłączyć jednocześnie do 3 urządzeń plus telewizor.
Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio przez Bluetooth
Bezprzewodowe podłączanie smartfonów lub tabletów do głośnika. Żywy, wypełniający
pomieszczenie dźwięk odtwarzanych utworów.
Funkcja uczenia pilota telewizyjnego
Po co utrudniać sobie życie, steruj wszystkim jednym pilotem do telewizora, którego już używasz.
(Pilot JBL jest również dołączony do zestawu).
Wyraźne dialogi i wzmocnienie głosu
Wyraźniejsze dialogi filmowe bez konieczności podgłaśniania dźwięku.
JBL SoundShift™
Błyskawiczne przełączanie między źródłami dźwięku: z telewizora, telefonu czy tabletu.

Całkowita moc wzmacniacza Cinema SB450:
440 W
Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL):
103 dB
Pasmo przenoszenia: 40 Hz-20 kHz
Wejścia HDMI: 3
Wyjście HDMI (z obsługą zwrotnego kanału
audio (ARC)): 1
Wersja HDCP: 2.2
Wersja Bluetooth: 3.0
Maks. zasięg Bluetooth: 10 m
Moc wzmacniacza soundbara: 240 W
Rozmiar przetwornika soundbara:
2,25" (58 mm)
Wymiary soundbara (szer. x wys. x gł.):
44" x 3" x 4" (1100 x 76 x 97 mm)
Masa soundbara: 7,5 lb (3,4 kg)

JBL Connect
Zbuduj swój własny system, podłączając razem różne głośniki z funkcją JBL Connect, aby zwiększyć
doznania odsłuchowe.

Pobór mocy soundbara (tryb czuwania):
<0,5 W

Wirtualny dźwięk przestrzenny
Doznaj wirtualnego dźwięku przestrzennego bez dodatkowych kabli i głośników dzięki
Harman Display Surround.

Moc wzmacniacza subwoofera: 200 W

Zawartość zestawu:

Wymiary subwoofera (szer. x wys. x gł.):
13" x 13" x 14" (320 x 320 x 355,5 mm)

Soundbar
Bezprzewodowy subwoofer
Kabel optyczny (5 ft, 1500 mm)
Kabel HDMI (3 ft, 1000 mm)
2 kable zasilające
Pilot zdalnego sterowania
Wsporniki do montażu na ścianie
Przewodnik szybkiego startu
Schemat montażu
Karta gwarancyjna
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www.jbl.com

Pobór mocy soundbara (maks.): 60 W
Rozmiar przetwornika subwoofera:
8" (200 mm)

Masa subwoofera: 21 lb (9,5 kg)
Pobór mocy subwoofera (tryb czuwania):
<0,5 W
Pobór mocy subwoofera (maks.): 100 W
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
46" x 16" x 19" (1210 x 395 x 520 mm)
Masa opakowania (brutto): 35 lb (16 kg)
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