
Functies
 4K Ultra-HD Soundbar

  8-inch (200mm) 200W draadloze 
subwoofer

 3 HDMI-ingangen / 1 HDMI-uitgang (ARC)

 Draadloze Bluetooth Streaming

 Instelbare TV-afstandsbediening

 Heldere dialoog en spraakverbetering 

 JBL SoundShift™

 JBL Connect

 Virtual Surround Sound

Verbeter de 4K ultra-HD revolutie met het geluid dat alleen JBL kan 
leveren.

De JBL Cinema SB450 soundbar vult je home cinema met weergaloos JBL-geluid en is 

volledig compatibel met 4K Ultra-HD televisies. De JBL Cinema SB450 kan zo worden 

ingesteld dat hij bediend kan worden met de afstandsbediening van de TV die je al hebt. 

De 200W draadloze subwoofer levert krachtige bas uit een compacte behuizing. Er zijn drie 

HDCP 2.2 video-ingangen om de soundbar als hub voor je 4K systeem te gebruiken, en 

beugels voor probleemloze installatie aan de muur. Exclusieve JBL SoundShift™ technologie 

stelt je in staat te schakelen tussen het geluid van je TV en je telefoon of tablet. Daarnaast 

kun je muziek via Bluetooth gelijktijdig naar de JBL Cinema SB450 en andere JBL Connect 

apparaten streamen zodat je door het hele huis dezelfde muziek kunt luisteren.

4K Ultra-HD soundbar met draadloze subwoofer

Cinema SB450



Functies en eigenschappen
4K Ultra-HD Soundbar
Werkt naadloos samen met 4K Ultra-HD-televisies en apparaten. (Met High Dynamic Range (HDR) 
en HDCP 2.2).

8-inch (200mm) 200W draadloze subwoofer
Diepe bas met instelbare subwoofer volumeregeling. 

3 HDMI-ingangen / 1 HDMI-uitgang (ARC)
Tot 3 apparaten aansluiten op de soundbar en slechts één kabel naar je televisie.

Draadloze Bluetooth Streaming
Maak draadloze verbindingen van smartphones of tablets naar de luidspreker. Luister naar helder, 
kamervullend geluid.

Instelbare TV-afstandsbediening
Maakt het leven makkelijk! Bedien alle apparatuur met de afstandsbediening die je al gebruikt voor 
je TV. (JBL-afstandsbediening meegeleverd in de doos). 

Heldere dialoog en spraakverbetering 
Geniet van heldere dialogen in films zonder het volume te veranderen.

JBL SoundShift™

Hiermee kun je direct schakelen tussen geluid van je TV en geluid van je telefoon of tablet.

JBL Connect
Bouw je eigen ecosysteem door meerdere JBL Connect-enabled luidsprekers met elkaar te 
verbinden voor een geluidsbeleving door het hele huis.

Virtual Surround Sound
Ervaar virtueel surround-geluid zonder extra kabels of luidsprekers met Harman Display Surround.

Verpakkingsinhoud:
Soundbar
Draadloze subwoofer
Optische kabel (1,5 meter)
HDMI-kabel (1 meter)
2 voedingskabels
Afstandsbediening
Muurbevestigingsbeugels
Snelstartgids
Montage-sjabloon
Garantiebewijs
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Technische specificaties:
		Totale Cinema SB450 versterkervermogen: 

440W

		Maximale SPL: 103dB

		Frequentiebereik: 40Hz-20kHz

		HDMI video-ingangen: 3

		HDMI video-uitgang  
(met Audio Return Channel): 1

		HDCP-versie: 2.2

		Bluetooth-versie: 3.0

		Maximaal Bluetooth-bereik: 10 meter

		Soundbar versterkervermogen: 240W

		Soundbar Transducer afmeting: 58 mm

		Soundbar afmetingen (L x B x H):  
1100 x 76 x 97mm

		Gewicht Soundbar: 3,4 kg

		Soundbar stroomverbruik (standby): <0,5W

		Soundbar stroomverbruik (standby): 60W

		Soundbar versterkervermogen: 200W

		Soundbar Transducer afmeting: 200mm

		Subwoofer afmetingen (L x B x H):  
320 x 320 x 355,5mm

		Gewicht subwoofer: 9,5kg

		Soundbar stroomverbruik (standby): <0,5W

		Soundbar stroomverbruik (standby): 100W

		Afmetingen verpakking (L x B x H):  
1210 x 395 x 520mm

		Gewicht verpakking (bruto): 16kg


