
Funktioner
 Soundbar för 4K Ultra-HD

 8-tums (200 mm) 200-watts trådlös 
subwoofer

 3 HDMI-ingångar/1 HDMI-utgång (ARC)

 Trådlös Bluetooth-strömning

 Fjärrkontrollsinlärning

 Tydlig dialog och röstförstärkning 

 JBL SoundShift™

 JBL Connect

 Virtuellt surroundljud

Gör 4K Ultra-HD ännu bättre med ett ljud som bara JBL kan ge dig. 

Soundbarhögtalaren JBL Cinema SB450 fyller din hemmabio med ett fantastiskt JBL-ljud 

och är helt kompatibel med TV-apparater med 4K Ultra-HD. JBL Cinema SB450 har en 

funktion som kallas fjärrkontrollsinlärning, som gör att du kan styra hela systemet med den 

TV-fjärr du redan har. En 200-watts trådlös subwoofer ger en bas som sätter hela rummet i 

gungning, från en kompakt enhet. Tre HDCP 2.2-videoingångar gör att soundbarhögtalaren 

fungerar som ett nav i ditt 4K-system. Medföljande väggfästen möjliggör en smidig montering 

i hemmet. Med den exklusiva JBL SoundShift™-teknologin kan du snabbt växla mellan 

ljudet från TV-apparaten och din telefon eller surfplatta. Strömma Bluetooth-ljud till JBL 

Cinema SB450 och vilken annan JBL Connect-enhet som helst så blir lyssningsupplevelsen 

ännu mäktigare. 

Soundbar med trådlös subwoofer för 4K Ultra-HD

Cinema SB450



Funktioner och fördelar
Soundbar för 4K Ultra-HD
Fungerar sömlöst med skärmar och enheter som har 4K Ultra-HD. (Har HDR (High Dynamic Range) 
och HDCP 2.2.)

8-tums (200 mm) 200-watts trådlös subwoofer
Djup bas med justerbar subwoofervolym. 

3 HDMI-ingångar/1 HDMI-utgång (ARC)
Anslut upp till 3 enheter till soundbarhögtalaren och en enda sömlös anslutning till din TV.

Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut smartphones eller surfplattor trådlöst till högtalaren. Spela musik med ett levande ljud som 
fyller hela rummet.

Fjärrkontrollsinlärning
Gör livet enkelt genom att styra allt med den fjärrkontroll du redan har till TV-apparaten. 
(Fjärrkontroll från JBL ingår också.) 

Tydlig dialog och röstförstärkning 
Hör dialogen i filmen ännu tydligare utan att höja volymen.

JBL SoundShift™

Gör att du snabbt kan växla mellan ljudet från TV-apparaten och ljudet från din telefon eller 
surfplatta.

JBL Connect
Bygg ett eget ekosystem genom att ansluta fler JBL Connect-högtalare och förstärk ljudupplevelsen.

Virtuellt surroundljud
Upplev virtuellt surroundljud med Harman Display Surround, utan extra kablar eller högtalare.

Detta finns i lådan:
Soundbar
Trådlös subwoofer
Optisk kabel (1500 mm)
HDMI-kabel (1000 mm)
2 strömkablar
Fjärrkontroll
Väggmonteringsfästen
Snabbstartsguide
Tryckt monteringsmall
Garantikort

© 2016 HARMAN International Industries, Incorporated. Med ensamrätt. JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN 
International Industries, Incorporated, registrerat i USA och/eller andra länder. Ordvarumärket och logotypen Bluetooth® är 
registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa av HARMAN International Industries, 
Incorporated sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare. HDMI är ett registrerat 
varumärke som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och/eller andra länder. Tillverkat under licens från Dolby Laboratories. 
Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken för Dolby Laboratories. Funktioner, specifikationer och utseende kan komma 
att ändras utan att detta meddelas.

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

Soundbar med trådlös subwoofer för 4K Ultra-HD

Cinema SB450

Tekniska specifikationer:
		Total förstärkareffekt, Cinema SB450:  

440 W

		Max. SPL: 103 dB

		Frekvensåtergivning: 40 Hz–20 kHz

		HDMI-videoingångar: 3

		HDMI-videoutgång  
(med Audio Return Channel): 1

		HDCP-version: 2.2

		Bluetooth-version: 3.0

		Max Bluetooth-räckvidd: 10 m 

		Soundbarhögtalarens förstärkareffekt: 240 W

		Soundbarhögtalarens elementstorlek:  
2,25 tum (58 mm)

		Soundbarhögtalarens mått (L x B x H):  
1100 x 76 x 97mm

		Soundbarhögtalarens vikt: 3,4 kg

		Soundbarhögtalarens strömförbrukning  
(i standbyläge): <0,5 W

		Soundbarhögtalarens strömförbrukning 
(max.): 60 W

		Subwooferns förstärkareffekt: 200 W

		Subwooferns elementstorlek:  
8 tum (200 mm)

		Subwooferns mått (L x B x H):  
320 x 320 x 355,5 mm

		Subwooferns vikt: 9,5 kg

		Subwooferns strömförbrukning  
(i standbyläge): <0,5 W

		Subwooferns strömförbrukning (max.): 100 W

		Förpackningens mått (L x B x H):  
1210 x 395 x 520 mm

		Förpackningens vikt (brutto): 16 kg


