
Levert bioscoop-kwaliteit geluid voor elke flatscreen-TV.
De JBL Cinema SB250, ontworpen voor elke flatscreen-TV, biedt verbluffend virtueel 
surround-geluid in een elegant en eenvoudig apparaat. Het kan draadloos worden gekoppeld 
aan de compacte, krachtige subwoofer en kan met een enkele kabel op een TV worden 
aangesloten. Het kan gelijktijdig je kijkervaring verbeteren met geavanceerde draadloze 
Bluetooth streaming-functies zoals JBL SoundShift™, dat gelijktijdig met je TV en draadloze 
mobiele apparaat werkt en je in staat stelt automatisch te schakelen tussen het geluid 
van je TV en de audio van je telefoon of tablet. JBL Cinema SB250 kan de volumeregelaar 
van elke TV-afstandsbediening inleren voor eenvoudige bediening van je Home Cinema-
systeem. Een muur- en tafel- EQ-schakelaar kalibreert de SB250 voor elk type installatie 
en met de onafhankelijke volumeregelaar van de subwoofer kun je de bass-respons aan je 
persoonlijke voorkeur aanpassen.

Eigenschappen
 Levert bioscoop-kwaliteit geluid voor 
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 Alles-in-één draadloze oplossing

 Enkelvoudige kabelaansluiting

 Inleren van TV-afstandsbediening

 JBL SoundShift™

 Dolby® Digital en Harman Surround

 Harman Volume

Draadloos Bluetooth Home speaker systeem
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Eigenschappen en pluspunten
Levert bioscoop-kwaliteit geluid voor elke flatscreen-TV
De JBL Cinema SB250 past bij elke moderne flatscreen-TV en zorgt voor verbluffend 
bioscoopgeluid.

Alles-in-één draadloze oplossing
Complete alles-in-één oplossing met compacte 6,5" (165mm) draadloze subwoofer.

Enkelvoudige kabelaansluiting
Enkelvoudige kabelaansluiting op je TV met analoog of optisch.

Inleren van TV-afstandsbediening
Vereenvoudig je luistergenot met behulp van je bestaande TV-afstandsbediening voor bediening 
van je soundbar.

JBL SoundShift™

Werkt met je TV en draadloze mobiele apparaat op hetzelfde moment om automatisch te schakelen 
tussen het geluid van je TV en het geluid van je telefoon of tablet.

Dolby® Digital en Harman Surround
Bioscoop-kwaliteit geluid met Dolby® Digital en Harman Display Surround-geluid.

Harman Volume
Geen luide commercials meer – Harman Volume houdt je geluidsniveau gelijkmatig.

Verpakkingsinhoud
1 JBL Cinema SB250 Soundbar 1 optische kabel
1 JBL Wireless Subwoofer 1 Snelstartgids
1 afstandsbediening 1 garantiekaart
1 3,5mm analoge kabel 1 veiligheidsinformatieblad

Technische specificaties
	Frequentiebereik: 45Hz – 20kHz

	Maximum SPL: 100dB

	Totale Cinema SB250 versterkervermogen: 
200W max 

	Afmetingen: Soundbar (L x B x H): 
32.7" x 2.5" x 3.1" (831 x 65 x 78mm)

	Gewicht: 2,8kg

	Subwoofer (L x B x H): 242 x 242 x 320mm

	Gewicht: 4,8kg

	Verpakking (L x B x H) : 935 x 310 x 375mm

	Totale gewicht: 10,5 kg

	JBL Cinema SB250 bevat two-weg, dual 
driver linker en rechter luidsprekersmodules, 
elke met 55mm (2.25") full range drivers 
en een 32mm (1.25") dome tweeter

	Draadloze actieve subwoofer met een 165 mm 
(6,5") driver in een gepoorte behuizing

	Dolby® Digitale Decoding

	Bluetooth® connectiviteit

	Een stereo analoge audio-ingang

	Een optische digitale ingangaansluiting

	Een USB-poort voor softwareupdate
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