
Funktioner
 Dolby® Digital
 Optisk digital lyd
 Trådløs Bluetooth-afspilning
 Trådløs subwoofer
 Brugertilpassede lyd-indstillinger

Få liv i stuen med lyd i biografkvalitet.

JBL Cinema SB150 er strømlinet og let at betjene. Oplev storslået biograflyd i dit hjem – 

for meget mindre, end man skulle tro. I tilgift til den kraftfulde men kompakte og trådløse 

subwoofer får du muligheden for at afspille din yndlingsmusik trådløst fra din telefon eller 

tablet via Bluetooth. De tre færdige lyd-indstillinger – “Nyheder”, “Musik” og “Film” – 

sikrer den bedst mulige oplevelse ved forskelligt indhold. Det er også muligt at justere 

subwooferens lydstyrke separat, så du får ekstra kontrol over basydelsen. JBL Cinema 

SB150 sluttes nemt til ethvert fladskærms-tv med et enkelt kabel og leverer 150 W massiv 

lyd. Dette kunne meget vel være den løsning, du har ledt efter til dit hjem.

Hjemmebiograf med 2.1 soundbar og kompakt, trådløs subwoofer

Cinema SB150



Funktioner og fordele 
Dolby® Digital
Nyd biograflyd med Dolby® Digital. 

Optisk digital lyd
Nem tilslutning til din fladskærm giver lyd i flot biografkvalitet.

Trådløs Bluetooth-afspilning
Afspil musik fra din mobiltelefon eller tablet via Bluetooth®. 

Trådløs subwoofer
Kompakt, kraftfuld 6,5" trådløs subwoofer med uafhængig lydstyrkekontrol.

Brugertilpassede lyd-indstillinger
Optimer din lytteoplevelse med faste klang-indstillinger til film, musik og nyheder.

Hvad er der i æsken:
1 stk. JBL Cinema SB150 soundbar
1 stk. JBL trådløs subwoofer
1 stk. fjernbetjening
1 stk. 3,5 mm analogt kabel
1 stk. optisk kabel
2 stk. strømkabler 
1 stk. vægmonteringstilbehør
1 stk. lynguide
1 stk. garantikort
1 stk. sikkerhedsark

Tekniske specifikationer:
	Frekvensområde: 45 Hz – 20 kHz

	Maks. SPL: 96 dB

	Samlet forstærkereffekt for SB150 
hjemmebiografen: 150 W

Mål:

Soundbar 
(L x B x H): 800 x 90 x 65 mm 

Vægt: 1,5 kg

Subwoofer  
(L x B x H): 120 x 300 x 410 mm 

Vægt: 4,2 kg

Emballage 
(L x B x H):  870 x 145 x 438 mm

Bruttovægt: 8 kg
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