
Fakty 
 Wygodny zestaw audio dla Twojego 

 telewizora w formie podstawy - bez   
 konieczności montażu na ścianach

 Uniwersalny design, kompatybilny z   
 większością telewizorów do 60"

 Doświadcz wysokiej jakości dźwięku JBL,  
 dzięki wbudowanymi dwóm głośnikom 
 niskotonowym

 Proste podłączenie do telewizora za   
 pomocą pojedynczego przewodu HDMI™  
 ARC, analogowego lub optycznego

 Nigdy więcej głośnych reklam - system  
 Harman Volume utrzymuje odpowiedni   
 poziom dźwięku

 Kinowy dźwięk, dzięki systemom Dolby® 
 Digital i Harman Display Surround 

 Streaming muzyki z Twojego smartfona  
 lub tabletu, za pomocą bezprzewodowego  
 systemu Bluetooth®

 Naładuj swoje urządzenia za pomocą   
 wygodnego, wbudowanego portu USB

 Prosta obsługa dzięki możliwości korzystania 
 z Twojego obecnego pilota od telewizora  
 do obsługi głośnika telewizyjnego typu  
 soundbase

Cinema Base

W pełni zintegrowany zestaw audio w formie podstawy do telewizora 
Zaprojektowany, aby uczynić Twój telewizor kompletnym, głośnik telewizyjny JBL Cinema 
Base, produkuje zachwycający dźwięk z eleganckiego kompaktowego urządzenia. Jego 
zintegrowana forma pasuje do niemal każdego telewizora poniżej 60". Połączenie za 
pomocą pojedynczego przewodu HDMI™, optycznego lub analogowego, i odtwarzanie muzyki 
z urządzeń mobilnych za pośrednictwem Bluetooth®. Dzięki systemowi Harman Volume, 
Twój czas przed telewizorem nie zostanie zakłócony przez nagłe zmiany głośności. Sprzęt 
dostosowuje się do każdego pilota telewizyjnego, zapewniając uproszczone sterowanie twoim 
kinem domowym.
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Zawartość zestawu:
1 głośnik telewizyjny Cinema Base

1 Pilot 

1 Kabel zasilania 

1 Kabel HDMI™

1 Kabel optyczny

1 Analogowy kabel audio 3.5 mm

1 Karta charakterystyki bezpieczeństwa

1 Podręcznik szybkiej instalacji

Specyfikacje:
Wymiary
Soundbar (Dł. x Szer. x Wys.) 
600mm x 401.6mm x 102mm

Waga: 8kg

Opakowanie (Dł. x Szer. x Wys.) 
27.3" x 7.2" x 20.7" (694mm x 183mm x 
526mm)

Waga: 22.5lbs (10.22kg)

Soundbar - specyfikacje audio

Zakres częstotliwości urządzenia 45Hz – 20kHz

Maksymalny poziom SPL (poziom ciśnienia 
akustycznego): 100dB

Moc wyjściowa >240W

Maksymalna waga telewizora

Waga: Do 68 kg

Maksymalny rozmiar stojaka telewizora: 
(Dł. x Szer.) 585mm x 342mm

Audio
 JBL Cinema Base zawiera prawy i lewy głośnikszerokopasmowy 65mm (2,5”) i dwa   

 głośniki niskotonowe 90mm (3,5")

 Całkowita moc wzmacniacza Cinema Base: 240W

Przetwarzanie dźwięku
 Tryb Harman Display Surround wytwarza kompletny dźwięk virtual surround bez dodatkowych  

 głośników czy kabli

 Dwukanałowy tryb stereo do tradycyjnego odtwarzania

 Dekoder Dolby® Digital 

 Harman Volume pomaga utrzymać stałe natężenie dźwięku niezależnie od tego, co oglądasz - może  
 to być film, program telewizyjny czy blok reklamowy

Złącza
 Jedno złącze HDMI™ z kanałem zwrotnym audio (ARC)

 Łączność z Bluetooth®

 Jedno złącze analogowe stereo 
 Jedno optyczne złącze cyfrowe

 Jedno gniazdo USB do ładowania urządzeń i aktualizacji oprogramowania

Łatwe użytkowanie 
 Dołączony do zestawu pilot na podczerwień, pozwala na wygodne sterowanie zestawem funkcji  

 urządzenia JBL Cinema Base

 Programowanie urządzenia JBL Cinema Base tak, aby odbierał komendy pochodzące z   
 Twojego pilota od telewizora, zapewniając sterowanie całym zestawem kina domowego za pomocą  
 pojedynczego pilota

 Niezależne sterowanie głośnikami niskotonowymi za pomocą pilota

 Funkcja Audio Feedback umożliwiająca uzyskanie bezpośredniej informacji zwrotnej audio dla  
 wybranych funkcji urządzenia Cinema Base np. Harman Volume, aby ułatwić użytkowanie

 Kompaktowy design zintegrowanego urządzenia, zaprojektowany aby stanowić podstawę dla  
 niemal wszystkich typów telewizorów do 60"


