
Opties in één oogopslag 
 Handig "voetstuk"-geluidsysteem voor uw  

 tv - geen wandmontage nodig

 Flexibel alles-in-een ontwerp geschikt voor  
 de meeste tv's tot 60"

 Ervaar hoogwaardig JBL-geluid met   
 ingebouwde dubbele subwoofers

 Eenvoudige aansluiting met een kabel op  
 uw tv met HDMI™ ARC, analoog of optisch

 Geen luide commercials - Harman Volume  
 houdt het geluidsniveau gelijk

 Groots filmgeluid met Dolby® Digital en  
 Harman Display Surround geluid 

 Stream muziek van uw smartphone of  
 tablet met draadloze Bluetooth®-audio

 Al uw mobiele apparaten opladen met  
 handige ingebouwde USB-poort

 Vereenvoudigd gebruik door de   
 mogelijkheid om de soundbase te bedienen  
 met uw tv-afstandsbediening

Cinema Base

Volledig geïntegreerde audio soundbase voor televisie
De JBL Cinema Base, ontworpen als aanvulling voor uw flatscreen-tv, projecteert prachtig 
virtueel surround-geluid in een elegant en compleet pakket. Het alles-in-een ontwerp past 
perfect onder de meeste tv's tot 60". Aansluiting met slechts een enkele kabel op via uw 
tv via HDMI™, optische of analoge aansluiting. Draadloos muziek afspelen door middel 
van Bluetooth® smartphone of tablet. Voorzien van Harman Volume, waardoor plotselinge 
wisselingen in volumeniveau worden voorkomen. Daarbij heeft u de mogelijkheid de 
volumeregelaar van elke tv-afstandsbediening te programmeren, waardoor u eenvoudige 
controle heeft over uw filmgeluid-ervaring.

Home Cinema 2.2 alles-in-een soundbase voor televisie



Verpakkingsinhoud:
1 Cinema Base Soundbase

1 Afstandsbediening 

1 Netsnoer 

1 HDMI™-kabel

1 Optische kabel

1 Analoge 3,5 mm audiokabel

1 Veiligheidsinformatieblad

1 Snelstartgids

Specificaties:
Afmetingen
Soundbar (L x B x H): 23,6" x 15,8" x 4" 
(600 mm x 401,6 mm x 102 mm)

Gewicht: 17,6 lb (8kg)

Pakket (L x W x H): 27.3" x 7.2" x 20.7" 
(694mm x 183mm x 526mm)

Gewicht: 22.5lbs (10.22kg)

Soundbar Audio specificaties

Systeem frequentiebereik: 45Hz – 20kHz

Maximale SPL: 100dB

Uitgangsvermogen: >240W

Maximale hoogte tv

Gewicht: Tot 150 lbs (68 kg)

Maximale afmetingen tv-stand 
L x B: 23" x 13,5" (585 mm x 342 mm)

Audio
 JBL Cinema Base met linker en rechter 65 mm (2,5") full range drivers en dual 90 mm  

 (3,5") subwoofers

 Totale Cinema Base versterkervermogen: 240W

Geluidsbewerking
 Harman Display Surround mode creëert een complete virtuele surround sound-ervaring zonder  

 extra luidsprekers of kabels

 Twee-kanaals stereo-modus voor normale stereoweergave

 Dolby® Digital Decoding

 Harman Volume helpt u hetzelfde volumeniveau aan te houden ongeacht waar u naar kijkt - film,  
 tv-programma of tv-commercial

Aansluitingsmogelijkheden
 Een HDMI™ uitgang met Audio Return Channel (ARC)

 Bluetooth® connectiviteit

 Een stereo analoge audio-uitgang 
 Een optische digitale uitgang

 Een USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten en het bijwerken van software

Eenvoudig in gebruik
 Met de bijgeleverde IR-afstandsbediening kunt u alle JBL Cinema Base-functies gemakkelijk bedienen

 Programmeer de JBL Cinema Base voor de volume- en power-functies op de afstandsbediening  
 van uw tv, zodat u met een enkele afstandsbediening uw home theater kunt bedienen

 Onafhankelijk subwoofer-niveauregelaar met de afstandsbediening

 Audio Feedback geeft rechtstreekse audio-bevestiging van sommige functies van de Cinema   
 Base, waaronder Harman Volume, voor optimaal gebruiksgemak

 Compact alles-in-een footprint, ontworpen voor ondersteuning van de meeste beschikbare tv- 
 stands tot 60"

Cinema Base
Home Cinema 2.2 alles-in-een soundbase voor televisie
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