
Zaprojektowany, aby idealnie dopasować się do każdego telewizora, JBL Cinema SB 350 oferuje po-
rywający, szeroki dźwięk wirtualnego surround ze smukłego i prostego systemu. Jednym przewodem 
połączony z telewizorem i bezprzewodowo z potężnym subwooferem potrafi odtwarzać strumień Blueto-
oth z Twojego smartfonu lub tabletu. Pamięta do 10 ostatnich urządzeń aby błyskawicznie połączyć się 
ponownie. JBL Cinema SB 350 potrafi także nauczyć się kodów Twojego telewizora, aby być obsługiwa-
nym z Twojego dotychczasowego pilota. Prostota zwykłego telewizora i prawdziwe, kinowe wrażenie!

Cinema SB 350
Soundbar 2.1 do kina domowego z bezprzewodowym subwooferem

NajważNiejsze cechy:
• Efektowne, kinowe brzmienie dla każdego płaskiego telewizora.

• Kompletne rozwiązanie „wszystko - w - jednym” wraz z potężnym, bezprzewodowym subwooferem 
(165mm).

• Wbudowana obsługa technologii Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie strumieniowe 
utworów z urządzeń przenośnych Bluetooth®.

• Nigdy więcej głośnych reklam - Harman Volume zachowuje ustawiony wcześniej poziom dźwięku 
podczas zmian programów i bloków reklamowych.

• Dźwięk wielkiego kina dzięki Dolby Digital i Harman Display Surround.

• Uproszczona obsługa jednym pilotem Twojego dotychczasowego telewizora (sterowanie głośnością 
i włączaniem).



Audio
• Pasmo przenoszenia:  45Hz - 20kHz
• Maksymalne sPL:   100dB
• Głośniki: 
• soundbar:  dwudrożny system  

  z podwójnym, szerokopasmowym 55mm  
  oraz wysokotonowym 32mm

• subwoofer:  165mm niskotonowy  
  w obudowie bass-reflex

• wzmacniacz:  moc całkowita 320W max

Dźwięk
• dekodowanie Dolby Digital
• procesor harman Display surround
• procesor harman Volume
• tradycyjne, dwukanałowe stereo

Połączenia
• gniazdo HDMI obsługujące połączenie  

ARC (Audio Return Channel)
•	 Bluetooth
• wejście analogowe stereo
• wejście cyfrowe, optyczne
• port USB (aktualizacja Firmware)

Cinema SB 350

Przenośna stacja dokująca dla iPhone 5 z nowym konektorem Lightning

Przedstawiamy JBL OnBeat™ Micro. Ta kompaktowa stacja dokująca dla iPhone 5, iPod touch 5. generacji i iPoda nano 7. 
generacji oferuje konkretną porcję dźwięku, dzięki dwóm szerokopasmowym przetwornikom i wbudowanemu cyfrowemu 
procesorowi (DSP) które razem dostarczają dynamiczny i szeroki dźwięk.
Jeśli masz iPhone 5, powinieneś mieć także JBL OnBeat Micro. Z nowym konektorem Lightning ta stacja dokująca pozwoli 
Ci się cieszyć muzyką bez kabli czy adapterów. Ma nawet adapter USB aby być kompatybilną z innymi urządzeniami. 
Kompaktowa i przenośna JBL OnBeat Micro wypełnia pomieszczenie od sufitu po podłogę nawet przez pięć godzin, gdy 
zasilana jest z baterii i pozwala na ładowanie zadokowanego urządzenia, gdy jest podłączona do prądu. Doskonale się 
sprawdza, gdziekolwiek Twój rytm Cię poniesie. 

NajważNiejsze CeChy
•	 wbudowany konektor Lightning
•	 szerokopasmowe głośniki JBL®

•	 cyfrowa ścieżka sygnału z cyfrowym procesorem
•	 zasilanie z sieci i baterii
•	 port USB
•	 wejście jack 3,5mm
•	 kompaktowa i przenośna konstrukcja

 JBL ONBEAT™ MICRO
Portable iPhone 5 speaker dock with new Lightning connector

JBL OnBeat™ Micro
Introducing the JBL OnBeat™ Micro. This compact speaker 
dock for the iPhone 5, iPod touch 5th generation and 
iPod nano 7th generation packs a serious audio punch, 
thanks to two full-range transducers and built-in digital 
signal processing (DSP) that combine to deliver dynamic, 
space-filling sound. 
If you’ve got an iPhone 5, you’ve got to get the 
JBL OnBeat Micro. With the new Lightning docking 
connector built in, this speaker dock lets you enjoy your 
music without wires or adapters, and even has a USB port 
for compatibility with other devices. Compact and portable, 
the JBL OnBeat Micro can bring the noise from ceiling to 
floor for up to 5 hours when it’s using batteries and allows 
you to charge your device when it’s using AC power. The 
JBL OnBeat Micro is good to go whenever and wherever 
the rhythm hits you.

Highlights
• Built-in Lightning docking connector 
• JBL® full-range transducers
• Fully digital signal path with digital signal processing
• Battery and AC power
• USB port 
• 1/8-inch (3.5mm) stereo input
• Compact and portable design

JBL OnBeat™ MicrO
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Łatwość obsługi
• dołączony pilot pozwala na pełną obsługę i konfigurację 

JBL Cinema SB350,

• możliwość zaprogramowania komend głośności i włącze-
nia/wyłączenia z Twojego pilota TV ułatwia codzienną 
obsługę,

• funkcja Audio Feedback potwierdza obsługę niektórych 
funkcji Cinema SB350, jak na przykład Harman Volume,

• korektor brzmienia pozwala na dopasowanie dźwięku 
w zależności od sposobu ustawienia soundbara - na blacie 
lub na ścianie,

• przełącznik fazy umożliwia perfekcyjne dopasowanie 
dźwięku subwoofera do ustawienia soundbara,

• regulacja poziomu dźwięku subwoofera z pilota ułatwia 
idealny balans brzmienia w zależności od wymagań 
Twojego pokoju,

• osprzęt montażowy znajdujący się w komplecie pozwala 
na łatwe i szybkie zamocowanie soundbara na ścianie przy 
Twoim telewizorze.

DaNe techNiczNe:
Wymiary:
Soundbar: 1000 x 62 x 78mm
Subwoofer: 242 x 242 x 320mm

Waga:
Soundbar: 3,3kg
Subwoofer: 4,8kg

Wielki, kinowy dźwięk dla każdego płaskiego telewizora.
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