
Características
 Dolby® Digital
 Entrada optica de áudio
 Streaming Bluetooth wireless
 Subwoofer wireless
 Equalizador com configurações 

pré-ajustadas

Som de qualidade de cinema, para animar sua sala de estar.

A JBL Cinema SB150 leva o som de cinema à sua casa por um preço muito menor do que 

você imagina. Além de seu subwoofer compacto e potente, a JBL Cinema SB150 pode 

receber sinais de áudio com sua música favorita de seu celular ou tablet via Bluetooth. 

O equalizador pode ser configurado para três ajustes: “Notícias”, “Música” e “Cinema”. 

Assim, você terá a melhor experiência de som com qualquer conteúdo de vídeo. O volume 

do subwoofer também pode ser ajustado separadamente, proporcionando mais controle 

sobre o desempenho de graves. A JBL Cinema SB150 é fácil de instalar, requer um único 

cabo para conectar-se  a  qualquer  TV  de tela plana e produz 120 W RMS de som para

agitar o ambiente. É a solução de áudio que sua casa precisa.

Soundbar Home cinema 2.1 com subwoofer compacto wireless

Cinema SB150



Características e benefícios
Dolby® Digital
Sinta o som de cinema com a tecnologia Dolby® Digital. 

Entrada optica de áudio
Conecta-se facilmente à sua HDTV para produzir o verdadeiro som de qualidade de cinema, do jeito 
que deve ser.

Streaming Bluetooth wireless
Transmita música de seu smartphone ou tablet usando Bluetooth®.

Subwoofer wireless
Subwoofer wireless compacto e potente de 6,5" com controle de volume independente. 

Equalizador com configurações pré-ajustadas
Sinta a melhor experiência de som com configurações pré-gravadas para Filme, Música e Notícias.

Conteúdo da caixa
1 x Soundbar JBL Cinema SB150
1 x Subwoofer JBL wireless
1 x Controle remoto
1 x Cabo analógico 3,5 mm
1 x Cabo optico
2 x Cabos de potência 
1 x Acessórios para montagem em parede
1 x Guia de início rápido
1 x Cartão de garantia
1 x Ficha de segurança

Especificações técnicas:
	Resposta de frequência: 45 Hz a 20 kHz

	Nível de SPL máximo: 96 dB

	Potência total de amplificação da 
Cinema SB150: 120 W RMS

Dimensões: 
Soundbar (C x L x A): 800 x 90 x 65 mm 
(31,5" x 3,5" x 2,5")

Peso: 1,5 kg (3,3 lb)

Subwoofer (C x L x A): 120 x 300 x 410 mm 
(4,7" x 11,8" x 16,1")

Peso: 4,2 kg (9,2 lb)

Embalagem (C x L x A):  870 x 145 x 438 mm 
(34,3" x 5,7" x 17,2")

Peso bruto: 8 kg (17,6 lb)
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