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מקרן קול  בלוטות' באיכות 4K Ultra-HD עם רמקול סאב-וופר אלחוטי 

מקרן הקול )"Soundbar"( העוצמתי JBL SB 450 בנוי להשתלב במרכז מערכת קולנוע 
ביתית הכוללת טלוויזיית 4K Ultra-HD. שלט חכם, בעל יכולות "למידה", מאפשר לשלוט 

בכל המערכת באמצעות יחידת השלט רחוק של הטלוויזיה. 

"סאב-וופר" אלחוטי מוגבר המפיק באסים עמוקים באיכות  במערכת כלול רמקול 
קולנועית. 3 כניסות וידאו HDCP 2.2 מאפשרות למקרן הקול 
לבחור בין מקורות ללא צורך בניתוק וחיבור מחדש. טכנולוגיית 
SoundShift™ הבלעדית של JBL למעבר אוטומטי מהיר בין 
הטלוויזיה, הסמארטפון והטאבלט, משלימה את הגמישות 

והרב תכליתיות של מקרן קול זה.

 	4K Ultra-HD Soundbar התאמה לטלוויזיית

8 אינטש, עם 	  וואט בקוטר   200 "סאב-וופר" אלחוטי מוגבר  רמקול 
אפשרות כיוון עוצמה, המפיק באסים עמוקים באיכות קולנועית.

 	.)ARC( רגילות ואחת נוספת התומכת בערוץ קול חוזר HDMI 3 כניסות

קישוריות בלוטות' להזרמת אודיו גם מהסמארטפון או מהטאבלט.	 

שלט חכם בעל יכולות "למידה" מאפשר לשלוט בכל המערכת באמצעות 	 
יחידת השלט רחוק של הטלוויזיה.

שיפור איכות צליל כולל הדגשת קולות דיבור ללא צורך בהגברת קול.	 

טכנולוגיית SoundShift™ הבלעדית של JBL למעבר אוטומטי מהיר 	 
בין הטלוויזיה, הסמארטפון והטאבלט,

רכיבים 	  אפשרות להרחבת מודולרית של המערכת באמצעות חיבור 
. JBL Connect :נוספים התומכים בתכונה

 	.HARMAN הדמיית צליל היקפי ייחודית של

מפרט טכני תכונות

Cinema SB 450

 	Cinema SB 450 מקרן קול

רמקול "סאב-וופר" אלחוטי	 

 	IR שלט רחוק

2 כבלי חשמל	 

כבל אודיו אופטי באורך מטר וחצי	 

כבל HDMI באורך מטר	 

מתקן תלייה לקיר עם "שאבלונה" 	 
לסימון.

מדריך מהיר	 

מה כלול

48.501.SB450
6925281916809

	 Total Cinema SB450 Amplifier Power: 440W

	 Max SPL: 103dB

	 Frequency Response: 40Hz-20kHz

	 HDMI Video Inputs: 3

	 HDMI Video Output )with Audio Return Channel(: 1

	 HDCP Version: 2.2

	 Bluetooth Version: 3.0

	 Max Bluetooth Range: 32ft )10m(

	 Soundbar Amplifier Power: 240W

	 Soundbar Transducer Size: 2.25" )58mm(

	 Soundbar Dimensions )L x W x H(: 1100 x 76 x 97mm

	 Soundbar Weight: 3.4kg

	 Soundbar Power Consumption )standby(: <0.5W

	 Soundbar Power Consumption )max(: 60W

	 Subwoofer Amplifier Power: 200W

	 Subwoofer Transducer Size: 8" )200mm(

	 Subwoofer Dimensions )L x W x H(: 320 x 320 x 355.5mm

	 Subwoofer Weight: 9.5kg

	 Subwoofer Power Consumption )standby(: <0.5W

	 Subwoofer Power Consumption )max(: 100W

	 Packaging Dimensions )L x W x H(: 1210 x 395 x 520mm

	 Packaging Weight )Gross(: 16kg


