
Cinema SB350
Home cinema 2.1 soundbar met draadloze subwoofer

Weergaloos home theater-geluid met een draadloze subwoofer. 

De JBL CINEMA SB350, ontworpen voor gebruik met compatibele TV’s, projecteert verbluffend 

virtual surround geluid in een compact en eenvoudig pakket. Met draadloze aansluiting op 

de subwoofer en met een enkele kabel naar de TV. Het is ook in staat muziek draadloos 

weer te geven via Bluetooth®-compatibele smartphones of tablets. Het apparaat kan de 

volumeregelaar van elke TV-afstandsbediening inleren voor eenvoudige bediening van uw 

Home Cinema-systeem.

Opties in één oogopslag 
 Levert prachtige, filmisch geluid voor elke 

flatscreen-TV

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

 Enkelvoudige kabelaansluiting op uw TV 
met HDMI® ARC, analoog of optisch

 Geen luide commercials meer - Harman 
Volume houdt uw geluidsniveau gelijkmatig

 “Big movie”-geluid met Dolby® Digital en 
Harman display Surround geluid 

 Stream muziek vanaf uw smartphone of 
tablet met Bluetooth®

 Vereenvoudig uw luistergenot met behulp 
van uw bestaande TV-afstandsbediening 
voor bediening van de soundbase 
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Verpakkingsinhoud:
1 Cinema SB350 Soundbar

1 Compact draadloze subwoofer

1 afstandsbediening

1 HDMI®-kabel

1 optische kabel

1 Analoge 3,5mm audiokabel

1 veiligheidsinformatieblad

1 Snelstartgids

Specificaties:
Afmetingen
Soundbar (L x B x H): 1000 x 62 x 78mm
Gewicht: 3,3kg

Subwoofer (L x B x H): 242 x 242 x 320mm
Gewicht: 4,8kg

Verpakking (L x B x H): 1022 x 314 x 370mm
Totaal gewicht: 10,8kg

Audio
 Frequentiebereik: 45Hz – 20kHz
 Maximale SPL: 100dB
 JBL Cinema SB350 heeft twee-weg, dual drivers linker en rechter luidspreker modules, elk met 

twee 55mm (2,25") full range drivers en een 32mm (1,25") dome tweeter
 Draadloze actieve subwoofer met een 165mm (6,5") driver in een gepoorte behuizing
 Totaal Cinema SB350 versterker vermogen: 320W max

Geluidsbewerking
 De Harman Display Surround-modus zorgt voor een complete virtuele surround sound-ervaring 

zonder extra luidsprekers of kabels
 Twee-kanaals stereomodus voor traditionele stereoweergave
 Dolby® Digital Decoding
 Harman Volume helpt u om hetzelfde volumeniveau aan te houden ongeacht waar u naar kijkt - 

film, televisie, of commercial

Aansluitingsmogelijkheden
 Een HDMI® aansluiting met Audio Return Channel (ARC)
 Bluetooth® connectiviteit
 Een stereo analoge audio-ingang 
 Een optische digitale ingangaansluiting 
 Een USB-poort voor softwareupdate

Eenvoudig in gebruik
 Met de bijgeleverde IR-afstandsbediening hebt u eenvoudige controle over alle JBL Cinema 

SB350-functionaliteit
 Programmeer JBL Cinema SB350 om het volume en de power met de van uw TV te bedienen zodat 

u de afstandsbediening van uw TV kunt gebruiken om het home theater-systeem te bedienen
 Onafhankelijke subwoofer niveauregeling met de afstandsbediening
 Met Audiofeedback krijgt u directe audiobevestiging voor sommige functies van de Cinema SB350 

zoals Harman Volume
 Automatisch activeringscircuit schakelt de subwoofer automatische van ‘stand-by’ naar ‘aan’ als 

er een audio signaal aanwezig is
 Met de EQ-schakelaar kunt u bass de soundbar aanpassen voor wandmontage of tafelinstallatie 

voor de meest natuurgetrouw klinkende bas bij elke opstelling
 De fase-schakelaar stelt u in staat basweergave aan te passen aan uw luisteromgeving en voorkeur
 Met subwoofer-niveauregeling rechtstreeks vanaf de afstandsbediening bereikt u de beste balans 

tussen de subwoofer en de soundbar voor diverse luisteromgevingen
 Hardware (inbegrepen) maken het eenvoudig de soundbar samen met uw flatscreen-TV aan de 

muur te monteren
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