
 JBL® Cinema SB 400  

JBL® Cinema SB 400 er et kraftigt soundbar-system, som er skabt til at være centrum 
i din hjemmebiografoplevelse. Det 2.1-kanals system er en plug-and-play løsning. 
Soundbaren indeholder seks transducere – fire 57-millimeter mellemtoneenheder 
og to 25-millimeter diskantenheder – samt elektronik og en 120-watt forstærker i 
et enkelt, utroligt tyndt kabinet. En medfølgende trådløs 200-watt, 200-millimeter 
subwoofer leverer kraftig filmbas. Cinema SB 400 er designet til at supplere 
fladskærms-tv’er på 46" og derover og leverer omsluttende, førsteklasses lyd i en 
diskret løsning, der er nem at installere. Den har eksklusiv HARMAN Display Surround, 
indbygget Dolby® Digital-afkodning, analoge og optiske digitale lydindgange, 
HDMI®-indgange/-udgange og fuld baskontrol samt Bluetooth®-forbindelse til trådløs 
streaming af musik.

Vigtige funktioner 
• Plug-and-play løsning

• Bluetooth-forbindelse

• Tilpasning til tv’ets fjernbetjening

• HDMI-forbindelse

• Eksklusiv HARMAN Display Surround

 
•  Dolby Digital-afkodning

•  Aktiv, trådløs subwoofer

•  Fuld baskontrol

•  Korrektion fra to positioner

 
•  Kompatibel med de fremragende  

HARMAN-apps – AmpUp™ og  
MusicFlow™ (med iOS®-software)

      

Plug-and-play, 2 x 60-watt soundbar-system med HARMAN Display Surround, Bluetooth®- og HDMI®-forbindelse  
samt en 200-watt, 20-centimeter trådløs aktiv subwoofer

LegendariSk Lyd Siden 1946

Overfladebehandling:

FuLd BiograFLyd 
Fra top tiL Bund.



Film, tv-serier og musik – forankret med kraftig JBL-bas. Det er showtime.

VigtigSte egenSkaBer
JBL® Cinema SB 400 

Cinema SB 400 integrerer venstre og 
højre mellemtone- og diskantenheder 
samt forstærkere og kontrollere i en enkelt 
soundbar. Den kan nemt tilsluttes til et tv med 
de medfølgende kabler. Soundbaren er nem 
at installere og kræver praktisk taget ingen 
konfiguration. Bare tilslut den, og spil.

Cinema SB 400 streamer trådløst musik fra 
smartphones og tablet pc’er og leverer en 
fuldspektret lydgengivelse, der fylder hele 
rummet, med fremragende bas. Skærmmenuen 
(On Screen Display) angiver status for Bluetooth-
forbindelsen sammen med den aktuelle kilde, 
lydstyrke og lydtilstand.

Cinema SB 400 trækker på HARMAN-eksper-
tisen inden for biograflyd og lader dig tilføje 
biograflyden uden at tilføje mange forskellige 
højttalere. Den anvender varemærkebeskyttet 
HARMAN Display Surround og skaber en vir-
tuel surroundsound-oplevelse for mange lyttere 
– ikke kun én – fra en enkelt soundbar.

Med tre HDMI-indgange gør Cinema SB 400 
det nemt at tilslutte flere forskellige HDMI-
kildekomponenter. Den har også en HDMI-
udgang med Audio Return Channel (ARC), 
som sender tv-lyden tilbage til soundbaren. 
Dette forenkler skift og gør systemet  
nemmere at bruge.

Bluetooth-forbindelse

HDMI-forbindelse Eksklusiv HARMAN Display  
Surround

Cinema SB 400 afkoder filmsoundtracks i deres 
oprindelige format, hvilket fjerner konverter-
ingstrin, som reducerer lydkvaliteten. Dette 
hjælper soundbaren til at levere en fremragende 
surroundsound-oplevelse til mange lyttere.

Dolby Digital-afkodning

Cinema SB 400 øger din kontrol over lydoplev-
elsen. Den har en dedikeret kontrolknap, så du 
kan justere lydstyrken, frekvensen og subwoof-
erudgangsfasen og dermed optimere lyden for 
hver enkelt film eller tv-serie.

Der er intet som en stor bas til at trække 
dig ind i handlingen. Subwooferens 200mm 
basenhed og indbyggede 200-watt forstærker 
leverer al din underholdningseffekt, følelse og 
spænding. Og fordi den er trådløs, er der ingen 
skæmmende ledninger mellem soundbar og 
subwoofer.

Aktiv, trådløs subwoofer Fuld baskontrol

Cinema SB 400 kan enten placeres på en 
hylde eller et bord – eller den kan monteres på 
væggen med det tilbehør, der medfølger. Funk-
tionen til korrektion fra to positioner optimerer 
soundbarens ydelse uanset placering, så du 
kan anbringe den, hvor du vil – uden at gå på 
kompromis med lydkvaliteten.

Korrektion fra to positioner

®

Cinema SB 400 leveres med en fjernbetjening 
i kreditkortstørrelse, men du får måske ikke så 
meget brug for den. For SB 400 kan nemlig 
“lære” den infrarøde volumenkontrolkode på 
din eksisterende tv-fjernbetjening, så du kan 
betjene soundbaren og tv’ets lydstyrke med 
den samme fjernbetjening.

Tilpasning til tv’ets fjernbetjeningPlug-and-play løsning



medfølgende dele:
• 1 Cinema SB 400-soundbar

• 1 200 mm trådløs subwoofer

• 1 IR-fjernbetjening

• 1 strømkabel

• 1 optisk lydkabel

• 1 analogt lydkabel

• 1 vægmonteringsbeslag

• 1 lynvejledning 

SpeCiFikationer og inFormation

Cinema SB 400 System
Frekvensområde: 38Hz – 20kHz

Cinema SB 400-soundbar
Mellemtoneenheder: To 57mm membraner pr. frekvens, videoafskærmet
Diskantenheder: Én 25mm dome pr. frekvens, videoafskærmet
Forstærkereffekt (@ 1% THD+N): 60 watts pr. frekvens
Kabinettype: Ophængning
Frekvensområde: 120Hz – 20kHz
Strømforsyningskrav: 100V – 240V, 50Hz/60Hz, 60W
Strømforbrug: < 0,5W (standby); 60W (maksimum)
Mål (H x B x D): 95mm x 1.100mm x 64mm 
Vægt: 3,3kg

Cinema SB 400-subwoofer
Basenhed: Én 200mm keglemembran, nedadrettet
Forstærkereffekt: 100 watt RMS, 200 watt peak
Kabinettype: Ophængning
Frekvensområde: 38Hz – 120Hz
Lydkontroller: Volumen, fase, delefrekvens
Strømforsyningskrav: 100V – 240V, 50Hz/60Hz, 100W
Strømforbrug: < 0,5W (standby); 100W (maksimum)
Mål (H x B x D):  355mm x 329mm x 320mm 
Vægt: 10,5 kg

gå online for at registrere dit køb og få adgang 
til professionelle tips, der vil vise dig, præcis 
hvor seriøs lyd kan blive.

www.jbl.com/registermyproduct

En hjemmebiograf med stjernebesætning – bestående af blot to komponenter.

SpeCiFikationer
JBL® Cinema SB 400
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