
 JBL® Cinema SB 400  

The JBL® Cinema SB 400 är ett kraftfullt soundbar-system som konstruerats för att 
vara hörnstenen i din hemmabioupplevelse.  2.1-kanalssystemet är en plug-and-
play-lösning. Soundbar-högtalaren inkluderar sex omvandlare - fyra 57mm-element 
i mellanregistret och två 25mm-diskanter - plus elektronik och en 120W-förstärkare 
i en synnerligen tunn låda. Och den inkluderade trådlösa 200W, 200mm-subwoofern 
genererar en kraftfull bas av biokvalitet. Cinema SB 400 har utformats för att 
komplettera en platt TV som är 46 tum och större, och ger dig högkvalitativt 
surroundljud i form av en diskret, lättinstallerad lösning. Högtalaren har exklusiv 
HARMAN Display Surround, inbyggd Dolby® Digital-avkodning, analoga och optiska 
digitala ljudingångar, HDMI®-in- och utgångar och fullständig basreglering, samt 
Bluetooth®-teknik för trådlös musikströmning.

Funktioner 
• Plug-and-play-lösning

•  Bluetooth-teknik

• Förmågan till inlärning av TV-volym

• HDMI-anslutningar

• Exklusiv HARMAN Display Surround

 
•  Dolby Digital-avkodning

•  Trådlös aktiv subwoofer

•  Full basreglering

•  Dubbel positioneringsutjämning

 
•  Kompatibel med fantastiska HARMAN-

appar – AmpUp™ och MusicFlow™ (med 
iOS®-programvara)

      

Plug-and-play, 2 x 60W-soundbar-system med HARMAN Display Surround, Bluetooth® och HDMI®-teknik,  
plus en 200W, 20cm trådlöst driven subwoofer

LegendariSkt LJud Sedan 1946

Finish:

FuLLStändigt  
BioLJud uppiFrån 
oCh ned.



Filmer, TV-program och musik, förankrade med en kraftfull JBL-bas. Låt showen börja!

nyCkeLFunktioner
JBL® Cinema SB 400 

Cinema SB 400 har höger och vänster 
diskant- och mellanregister, plus förstärkare 
och kontroller i en soundbar-högtalare. 
Högtalaren kan anslutas med lätthet till vilken 
TV som helst med de medföljande kablarna.  
Den är lättinstallerad och kräver praktiskt 
taget inga inställningar. Allt du behöver göra är 
att koppla in och spela.

Cinema SB 400 strömmar trådlöst musik från 
smartmobiler och surfplatttor, och fyller rummet 
med ljud som täcker hela registret med utmärkt 
bas. Skärmbilden anger Bluetooth-anslutsstatus, 
tillsammans med aktuellt läge för källa, volym  
och ljud. 

Tack vare HARMANs kunskaper om bioljud kan 
Cinema SB 400 erbjuda dig hemmabioljud utan 
att det behövs många högtalare. Med hjälp av 
patenterad HARMAN Display Surround-teknik 
skapas en virtuell surroundljudsupplevelse 
för flera lyssnare - inte bara en - från en enda 
soundbar-högtalare.

Med sina tre HDMI-ingångar kan Cinema SB 
400 anslutas till flera HDMI-källkomponenter. 
Enheten inkluderar även en HDMI-utgång 
med ARC (Audio Return Channel, eller 
ljudreturkanal), som skickar TV-ljudet tillbaka till 
soundbar-högtalaren. Detta underlättar växling 
och gör systemet lättare att använda. 

Bluetooth-teknik

HDMI-anslutningar Exklusiv HARMAN Display  
Surround

Cinema SB 400 avkodar filmljudspår med 
deras ursprungliga format. Därmed elimineras 
behovet av konverteringar som försämrar 
ljudkvaliteten. Detta gör att din soundbar ger 
utsökta surroundupplevelser för flera lyssnare.

Dolby Digital-avkodning

Cinema SB 400 ger dig bättre kontroll över 
ljudupplevelsen.  Den har en kontroll som låter 
dig justera ljudvolym, frekvens och subwooferns 
fas, så att du kan optimera ljudet för varje film 
och TV-program. 

Ingenting drar dig in i en film så mycket som en 
stark bas. Subwooferns 200mm-baselement 
och den inbyggda 200W-förstärkaren 
understryker underhållningens drama och 
action. Och eftersom den är trådlös behöver 
du inte se fula sladdar mellan din soundbar 
och subwoofern. 

Trådlös subwoofer Full basreglering

Du kan placera Cinema SB 400 i en hylla eller 
på ett bord, eller montera den på väggen med 
hjälp av de fästanordningar som medföljer. 
Funktionen dubbel positioneringsutjämning 
optimerar soundbar-högtalarens prestanda 
för vardera placeringen, så att du kan placera 
högtalaren var som helst utan att ljudkvaliteten 
påverkas.

Dubbel positioneringsutjämning

®

Till Cinema SB 400 hör en fjärrkontroll som 
är liten som ett kreditkort, men du behöver 
troligen inte använda den mycket. SB 400 kan 
nämligen “lära” sig koden för volymstyrning 
av din TV:s infraröda fjärrkontroll så att du kan 
styra soundbar-högtalaren och TV-volymen 
med samma fjärrkontroll.

Förmågan till inlärning av TV-volymPlug-and-play-lösning



Följande ingår:
• 1 Cinema SB 400-soundbar

• 1 200-mm trådlös subwoofer

• 1 infraröd fjärrkontroll

• 1 nätkabel

• 1 optisk ljudkabel

• 1 analog ljudkabel

• 1 fäste för väggmontering

• 1 snabbstartsguide 

SpeCiFikationer oCh inFormation

Cinema SB 400-system
Frekvensåtergivning: 38Hz – 20kHz

Cinema SB 400-soundbar
Mellanregister: Två 57mm-element per kanal, videoavskärmad
Diskant: En 25mm-dome per kanal, videoavskärmad
Förstärkareffekt (vid 1% THD+N): 60W per kanal
Högtalarlåda: Portad
Frekvensåtergivning: 120Hz – 20kHz
Nätspänning: 100V – 240V, 50Hz/60Hz, 60W
Energiförbrukning: 0,5W (standby), 60W (max)
Mått (H x B x D): 95mm x 1.100mm x 64mm  

(3-3/4" x 43-5/16" x 2-1/2")
Vikt: 3,3kg

Cinema SB 400-subwoofer
Baselement: Ett  200mm-element, nedåtriktat 
Förstärkareffekt: 100W RMS, 200W max
Högtalarlåda: Portad
Frekvensåtergivning: 38Hz – 120Hz
Ljudreglage: Volym, fas, delningsfrekvens
Nätspänning: 100V – 240V, 50Hz/60Hz, 100W
Energiförbrukning: 0,5W (standby), 100W (max)
Mått (H x B x D): 355mm x 329mm x 320mm 
Vikt:  10,5kg 

på internet kan du registrera ditt köp och få 
tillgång till professionella tips som visar hur 
allvarligt ljud kan vara.

www.jbl.com/registermyproduct

En superstjärna bland aktörerna i din hemmabio - med bara två komponenter. 
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