
Functies
 Dolby® Digital
 Optische digitale audio
 Draadloze Bluetooth Streaming
 Draadloze subwoofer
 Aangepaste equalizer-instellingen

Breng je woonkamer tot leven met geluid van bioscoopkwaliteit.

De JBL Cinema SB150 introduceert groots bioscoopgeluid in je huis voor veel minder dan je 

zou verwachten. De JBL Cinema SB150 is niet alleen een krachtige en compacte draadloze 

subwoofer, maar stelt je ook in staat je favoriete muziek te streamen vanaf je telefoon 

of tablet via Bluetooth. Voorzien van 3 verschillende equalizer-instellingen voor optimaal 

gebruiksgemak: “Nieuws”, “Muziek” en “Film” verzekeren de beste luisterervaring voor de 

verschillende soorten media. Je kunt het volume van de subwoofer onafhankelijk instellen 

voor extra controle over de bass-prestaties. Eenvoudig aan te sluiten met een enkele kabel 

op een flat-panel TV. De JBL Cinema SB150 levert 150W weergaloos geluid en is de ideale 

geluidsoplossing voor je huis.

Home cinema 2.1 soundbar met compacte draadloze subwoofer

Cinema SB150



Functies en eigenschappen
Dolby® Digital
Geniet van geluid van bioscoopkwaliteit met Dolby® Digital. 

Optische digitale audio
Eenvoudig aan te sluiten op je HDTV voor geluid van bioscoopkwaliteit: geluid zoals het bedoeld is 
om te worden gehoord.

Draadloze Bluetooth Streaming
Stream muziek vanaf je smartphone of tablet met Bluetooth®.

Draadloze subwoofer
Compacte, krachtige 6.5" draadloze subwoofer met onafhankelijke volumeregeling. 

Aangepaste equalizer-instellingen
Geniet van een optimale luisterervaring met Film, Muziek en Nieuws audio-presets.

Verpakkingsinhoud
1 x JBL Cinema SB150 soundbar
1 x JBL draadloze subwoofer
1 x afstandsbediening
1 x 3,5mm analoge kabel
1 x optische kabel
2 x voedingskabels 
1 x muurbevestiging accessoires
1 x snelstartgids
1 x garantiekaart
1 x veiligheidsblad

Technische specificaties
	Frequentierespons: 45Hz – 20kHz

	Maximum SPL: 96dB

	Totale Cinema SB150 versterkervermogen:  
150W

Afmetingen: 

Soundbar 
(L x W x H): 31.5" x 3.5" x 2.5" (800 x 90 x 65mm)

Gewicht: 3.3 lb (1.5kg)

Subwoofer  
(L x W x H): 4.7" x 11.8" x 16.1" 
(120 x 300 x 410mm)

Gewicht: 9.2 lb (4.2kg)

Verpakking 
(L x W x H):  34.3" x 5.7" x 17.2" 
(870 x 145 x 438mm)

Totaal gewicht: 17.6 lb (8kg)
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