
Produz som de cinema com qualquer TV de tela fina.

Projetado para complementar perfeitamente qualquer TV de tela fina, o JBL Cinema SB250 

proporciona um incrível som virtual surround, além de possuir design atraente e compacto. 

O sistema também se conecta sem fios a um subwoofer compacto e potente e requer um único 

fio para conexão com a TV. Para melhorar ainda mais sua experiência de mídia, a soundbar possui 

tecnologias como a JBL SoundShift™, que permite alternar automaticamente entre os sinais de 

som da TV e de seu celular ou tablet. Assim, fica mais fácil usar duas telas ao mesmo tempo. 

O JBL Cinema SB250 pode aprender os sinais do controle remoto de qualquer TV, simplificando 

o controle do sistema de Home Cinema. A chave EQ calibra o SB250 para utilização em qualquer 

tipo de instalação, em parede ou mesa, e o controle de volume independente do subwoofer 

permite ajustar a resposta de graves ao seu gosto pessoal.

Características
 Produz som de cinema com qualquer 

TV de tela fina
 Solução wireless tudo-em-um
 Conexão com um único cabo
 Aprendizado do controle remoto da TV
 JBL SoundShift™

 Dolby® Digital e Harman Surround
 Harman Volume

Sistema de som residencial com Bluetooth

Cinema SB250



Características e benefícios 
Produz som de cinema com qualquer TV de tela fina
O JBL Cinema SB250 combina com qualquer TV plana moderna, produzindo incrível som 
de cinema.

Solução wireless tudo-em-um
Solução tudo-em-um completa com subwoofer wireless compacto de 6,5" (165 mm).

Conexão com um único cabo
Basta um único cabo analógico ou óptico para conectá-lo à sua TV.

Aprendizado do controle remoto da TV
O controle remoto da TV pode controlar a soundbar, simplificando sua utilização.

JBL SoundShift™

A tecnologia JBL SoundShift™ funciona ao mesmo tempo com sua TV e com dispositivos móveis, 
permitindo alternar automaticamente entre os sinais de som da TV e de seu telefone ou tablet.

Dolby® Digital e Harman Surround
Som de cinema com Dolby® Digital e Harman Display Surround.

Harman Volume
Livre-se dos comerciais barulhentos. O Harman Volume mantém os níveis de som constantes.

Conteúdo da caixa
1 Soundbar JBL Cinema SB250
1 Subwoofer wireless JBL
1 Controle remoto
1 Cabo analógico de 3,5 mm
1 Cabo óptico
1 Guia de início rápido
1 Cartão de Garantia
1 Ficha de segurança

Especificações técnicas:
	Resposta de frequência: 45 a 20 kHz

	Nível de SPL (Sound Pressure Level – nível 
de pressão sonora) máximo: 100 dB

	Potência total do amplificador 
Cinema SB350: 200 W máx  

	Dimensões: Soundbar (C × L × A): 
831 × 65 × 78 mm (32,7" × 2,5" × 3,1")

	Peso: 2,8 kg (6,2 lb)

	Subwoofer (C × L × A): 242 × 242 × 320 mm 
(9,5" × 9,5" × 12,6")

	Peso: 4,8 kg (10,6 lb)    

	Embalagem (C × L × A): 935 × 310 × 375 mm 
(36,7" × 12,2" × 14,7")

	Peso bruto: 10,5 kg (23,1 lb)

	O JBL Cinema SB250 possui módulos 
de falantes com drivers two-way direito e 
esquerdo Cada um possui drivers full-range 
de 55 mm (2,25") e um tweeter tipo domo de 
32 mm (1,25").

	Subwoofer sem fio wireless com driver de 
165 mm (6,5") em um gabinete separado

	Decodificação Dolby® Digital

	Conectividade Bluetooth®

	Uma entrada de áudio analógico estéreo

	Uma entrada digital óptica

	Uma porta USB para atualização de software
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