CINEMA SB170
2.1-kanal soundbar med trådløs subwoofer

Ekstra bas. Ekstraordinær lyd.
JBL Cinema SB170 har 220 W systemeffekt, Dolby Digital, optisk og HDMI ARC,
fire kraftfulde fuldskala-enheder og en trådløs subwoofer. Her får du imponerende,
afbalanceret lyd med ekstra dyb bas til film og musik. Og med Bluetooth kan du
afspille din yndlingsmusik trådløst fra enhver smartphone, tablet eller bærbar computer.
HDMI ARC-forbindelsen med et enkelt kabel sikrer en problemfri brugeroplevelse.

Funktioner
	
220 W udgangseffekt
	
En særlig lydindstilling giver ekstra
klare stemmer
	
Trådløs subwoofer for ekstra dyb bas
	
Integreret Dolby Digital
	
Trådløs afspilning af musik via
Bluetooth
	
Én kabeltilslutning med HDMI ARC

CINEMA SB170
2.1-kanal soundbar med trådløs subwoofer

Tekniske speciﬁkationer:
	
Strømforsyning: 100 – 240 VAC, ~ 50/60 Hz
	
Samlet højttalereffekt (maks. @ THD 1%):
220 W
	
Soundbar effekt (maks. @ THD 1%):
2 x 52 W
	
Subwoofer-effekt (maks. @ THD 1%): 116 W
	
Soundbar transducer: 2 x (48 x 90) mm
racetrack-enheder og 2 x 0,5" diskantenheder
	
Driftstemperatur: 0 °C – 45 °C
	
Subwoofer-transducer: 5,25", trådløs sub
	
HDMI-videoudgang (med lydreturkanal): 1
	
HDMI HDCP-version: 1.4
	
Maks. SPL: 82 dB
	
Frekvensområde: 40 Hz – 20 KHz
	
Lydindgange: 1 optisk, Bluetooth
(USB er kun til service.)
	
Bluetooth-version: 4.2
	
Bluetooth-profil: A2DP V1.3 / AVRCP V1.5

Funktioner og fordele
220 W udgangseffekt
Utrolig kraftfuld lyd giver en overbevisende biografoplevelse.
En særlig lydindstilling giver ekstra klare stemmer
Du skal blot trykke på knappen “Voice” på fjernbetjeningen for at få ekstra klare stemmer, så du
aldrig går glip af dialogen i din yndlingsfilm.
Trådløs subwoofer for ekstra dyb bas
Her får du en dyb og spændende basoplevelse - uden kabelrod.
Integreret Dolby Digital
Integreret Dolby Digital giver en ultimativ filmoplevelse.
Trådløs afspilning af musik via Bluetooth
Afspil og nyd al din musik trådløst fra enhver mobil enhed.
Én kabeltilslutning med HDMI ARC
Den ene HDMI ARC-kabeltilslutning giver den enkleste opsætning og en problemfri
brugeroplevelse.

	
Bluetooth-frekvensområde:
2402 MHz – 2480 MHz
	
Bluetooth Maks. transmissionskraft:
< 0 dBm (EIRP)
	
Modulationstype: GFSK, π/4 DQPSK
	
2,4G trådløst frekvensområde:
2400 – 2483 MHz
	
2,4G maks. transmissionskraft: 3 dBm
	
Soundbar dimensioner (BxHxD):
900 x 62 x 67 (mm)
	
Dimensioner på subwoofer (BxHxD):
200 x 320 x 280 (mm)
	
Soundbar vægt: 1,65 kg
	
Subwoofer-vægt: 5 kg

Hvad er der i æsken:
Soundbar
Trådløs subwoofer
Fjernbetjening med batterier
Strømledninger (op til 8 stk. afhængigt af regionens varenummer)
HDMI-kabel
Vægmonteringsbeslagsæt med skruer
Startguide
Garantibevis
Sikkerhedsblad
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