
Cinema Base

Helt integrerat soundbas- integrerad ljudplatta för TV.
JBL Cinema Base är byggd för att vara ett komplement till din platt-TV och återger ett fantastiskt 
surroundljud från ett elegant system som innehåller allt. Dess allt-i-ett-konstruktion passar 
in under de flesta TV-apparater upp till 60 tum. Den ansluts med en enda kabel till TV:n via 
HDMI™, optiskt eller analogt, och spelar upp musik trådlöst via Bluetooth® från smartphone 
eller surfplatta. Tack vare Harman Volume-funktionen undviker du plötsliga volymändringar 
som stör upplevelsen. Systemet kan lära sig vilken TV-fjärrkontroll som helst så att du har 
enkel kontroll över hela bioupplevelsen.

Argument
  Bekvämt ljudplatta för TV:n – ingen 

montering på väggen

  Flexibel allt-i-ett-konstruktion som klarar de 
flesta TV-apparater upp till 60 tum

  Klassiskt JBL-ljud av högsta kvalitet med 
inbyggda dubbla subwoofers

  Enkel enkabels-anslutning till TV:n med 
HDMI™ ARC, analog eller optisk

  Inga mer högljudda reklaminslag – Harman 
Volume håller alla ljud på samma nivå

  Fylligt filmljud med Dolby® Digital och 
Harman Display Surround-ljud 

  Strömma musik från smartphone eller 
surfplatta med trådlös Bluetooth®

  Ladda alla dina mobila enheter med en 
bekväm inbyggd USB-laddningsport

  Förenkla upplevelsen genom att använda 
din TV:s fjärrkontroll för att styra din 
soundbase

2.2 kanals allt-i-ett-ljudplatta för TV



Vad finns i lådan?
1 Cinema Base ljudplatt
1 fjärrkontroll 
1 strömkabel 
1 HDMI™-kabel
1 optisk kabel
1 analog 3,5-mm ljudkabel
1 säkerhetsblad
1 snabbguide

Specifikationer
Mått
Soundbase
(L x B x H): 600 x 401,6 x 102 mm
Vikt: 8 kg

Förpackning 
(L x B x H): 694 x 183 x 526 mm 
Vikt: 10,22 kg

Soundbase ljudspecifikationer
Systemets frekvensomfång: 45 Hz–20 kHz
Max SPL: 100 dB
Uteffekt: >240 W

Max vikt för TV
Vikt: Upp till 68 kg

Max dimensioner tv:ns bordsstativ
L x B: 585 x 342 mm

Audio
 JBL Cinema Base har vänster och höger 65-mm (2,5-tums) fullregisterelement och dubbla 90-mm 

(3,5-tums) subwoofers
 Total Cinema Base-förstärkareffekt: 240 W

Ljudbearbetning
 Harman Display Surround-läget ger en komplett virtuell surround-ljudupplevelse utan extra 

högtalare eller kablar
 Tvåkanals stereoläge för traditionell stereouppspelning
 Dolby® Digital-avkodning
 Harman Volume hjälper till att hålla volymen på samma nivå, vad du än tittar på – film, TV-program 

eller reklam

Anslutning
 En HDMI™-utgång med Audio Return Channel (ARC)
 Bluetooth®-anslutning
 En analog stereoljudingång 
 En digital optisk ingång 
 En USB-port för uppladdning av mobila enheter och programvaruuppdateringar

Lättanvänd
 IR-fjärrkontroll ingår så att du enkelt kan styra alla funktioner på JBL Cinema Base
 Programmera JBL Cinema Base att lyda din TV-fjärrkontrolls volym- och på/av-kommandon så att 

en enda fjärrkontroll styr hela hemmabiosystemet
 Separat nivåkontroll av subwoofer från fjärrkontrollen
 Audio Feedback ger direkt ljudbekräftelse av åtgärder på Cinema Base, som Harman Volume, för 

enkelhetens skull
 Kompakt konstruktion som inte tar mycket plats och passar till de flesta TV-apparater upp till 

60 tums storlek
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