
Mais graves. Muito mais potência.
A JBL Cinema SB160 produz 110 Wrms de potência e vem com Dolby Digital, conexões 
ótica de HDMI ARC, quatro poderosos drivers full-range e um subwoofer sem fio. Assim, 
você poderá ouvir música e assistir filmes com um som potente, equilibrado e com 
graves cheios e profundos. A SB160 também suporta Bluetooth para você poder 
escolher a música remotamente a partir de qualquer smartphone, tablet ou laptop. 
A conexão HDMI ARC com um único cabo facilita ainda mais a experiência do usuário.

Características
 110 Wrms de potência

  O subwoofer sem fio produz graves 
mais profundos

 Dolby Digital instalado

  Transmissão de música via Bluetooth

  Conexão HDMI ARC com um único 
cabo

Soundbar de 2.1 canais com subwoofer sem fio
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Características e benefícios

110 Wrms de potência
Um som poderoso e envolvente, para criar uma autêntica experiência de cinema.

O subwoofer sem fio produz graves mais profundos
Ouça graves profundos e emocionantes, sem se preocupar com a instalação.

Dolby Digital instalado
Som Dolby Digital instalado, para criar a melhor experiência de cinema.

Transmissão de música via Bluetooth
Escolha a música que quiser usando qualquer dispositivo móvel.

Conexão HDMI ARC com um único cabo
A conexão HDMI ARC com um único cabo facilita a instalação e simplifica a experiência do 
usuário.

Conteúdo da caixa:
Soundbar
Subwoofer sem fios
Controle remoto com baterias
Cabos de alimentação (até 8 unidades, dependendo do modelo)
Cabo HDMI
Kit de suportes para montagem em parede (com parafusos)
Guia de início rápido
Cartão de garantia
Ficha de segurança

Especificações técnicas:
  Fonte de alimentação: 

100 a 240 VAC, ~ 50/60 Hz

  Potência total dos alto-falantes  
(rms a THD <1%): 110 W

  Potência total da soundbar  
(rms a THD <1%): 2 x 26 W 

  Potência total do subwoofer  
(rms a THD <1%): 58 W 

  Transdutor da barra de som: 
2 x drivers racetrack de 48 x 90 mm e 
2 x tweeters de 0,5"

  Temperatura de operação: 0°C a 45°C

  Diâmetro do subwoofer: 
Subwoofer sem fio de 5,25"

  Saídas de vídeo HDMI 
(com Audio Return Channel): 1

  Versão de HDMI HDCP: 1.4

  SPL máx.: 82 dB

  Resposta de frequência: 40 Hz a 20 kHz

  Entradas de áudio: 
1 conexão óptica e 1 conexão Bluetooth 
(USB apenas para manutenção)

  Versão Bluetooth: 4.2

  Perfil Bluetooth: A2DP V1.3 e AVRCP V1.5

  Intervalo de frequência Bluetooth: 
2402 a 2480 MHz

  Potência máxima de transmissão Bluetooth: 
<0 dBm (EIRP)

  Tipos de modulação: GFSK e π/4 DQPSK

  Intervalo de frequência Wi-Fi 2.4G: 
2,400 a 2,483 GHz

  Potência máxima de transmissão Wi-Fi 2.4G: 
3 dBm

  Soundbar Dimensões: 
900 x 67 x 63 mm / 35,4" x 2,6" x 2,5"

  Subwoofer Dimensões (L x A x P): 
170 x 345 x 313 mm / 
6,7" x 13,6" x 12,3”

  Soundbar Peso: 1,65 kg

  Subwoofer Peso: 5 kg
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