
The JBL OnBeat™ loudspeaker dock is what your iPad has been waiting for — the first JBL dock to deliver realistic, 
high-output sound from any iPod, iPhone or iPad. A universal connector firmly docks iPad, iPod and iPhone and lets 
you rotate iPod and iPhone screens to portrait or landscape orientation for the best video display. The JBL OnBeat 
docking station features dual Phoenix full-range transducers with computer-optimized DSP equalization for a richly 
detailed soundstage, an IR remote puts you in full control of system functions and music navigation from across the 
room, and it even keeps your devices charged when docked. With an optional composite cable, the JBL OnBeat 
system can even send video content on to your TV for the  whole crowd to enjoy. You’ve had your iPad, iPod and 
iPhone all to yourself for long enough — and the  JBL OnBeat dock gives them the attention they deserve. 

Legendary JBL® sound for your iPod, iPhone and iPad 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibility: iPad Wi-Fi +3G, iPad Wi-Fi, iPhone 4, iPhone  
 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch 2G, iPod  
 touch, iPod nano 5G, iPod nano 4G, iPod nano  
 3G, iPod nano 2G, iPod nano, iPod Classic  

Transducers: 2 x JBL Phoenix SE full-range

Amplifier power: 7.5 watts x 2

Frequency response: 70Hz – 20kHz

Signal-to-noise ratio: 83dB

Input impedance (Aux): 10k ohms

Input connections: Main connection – Apple docking connector  
 Aux input connection – 3.5mm (1/8") stereo mini-jack

Operating temperature: 32°F – 104°F; 0°C – 40°C

Power requirement: 13V DC, 2.5A

Power consumption: 30W (maximum); 0.5W (standby)

Dimensions (H x W x D): 5-3/4" x 10-13/16" x 5-5/16" 

Weight: 1.9 lb (0.88kg)

Available finishes: Black, white

JBL OnBeat™

Finishes:

Sześćdziesięciowatowy głośnik zewnętrzny do Twojego telewizora z 
HARMAN Display Surround i łącznością Bluetooth®

LEGENDARNE BRZMIENIE OD ROKU 1946

KLUCZOWE CECHY
• rozwiązanie plug-and-play
• centralny, aktywny głośnik do telewizora
• łączność Bluetooth
• analogowe i optyczne wejścia audio
• autorski system HARMAN Display Surround

Kolor:

JBL® CINEMA SB 200

KINO DOMOWE
WSZYSTKO-W-JEDNYM

JBL Cinema SB 200 jest kompletnym, zintegrowanym głośnikiem zewnętrznym do telewizora który dodatkowo potrafi odtwarzać bezprzewodo-
wo muzykę ale przede wszystkim dramatycznie poprawia jakość dźwięku z telewizora. SB 200 jest rozwiązaniem plug-and-play (co oznacza 
brak konieczności konfiguracji) o konstrukcji składającej się z dwóch 3½” głośników basowych i dwóch 1” wysokotonowych, portów bass-reflex, 
wzmacniaczy i procesora dźwięku w jednej, smukłej, stylowej obudowie. Zaprojektowany do uzupełnienia płaskich telewizorów o przekątnej ekra-
nu od 32” do 40”, JBL Cinema SB 200 jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy szukają bardzo dobrego dźwięku z wyraźnym i czystym basem 
bez zajmowania dodatkowej powierzchni ani skomplikowanej instalacji. Wyposażony w autorski system HARMAN Display Surround, wbudowany 
dekoder Dolby Digital, analogowe i optyczne wejście audio i funkcję wzmocnienia basu a także łączność Bluetooth z niemal każdym urządzeniem 
przenośnym.

• dekodowanie Dolby Digital
• wzmocnienie basu
• dwupozycyjna korekcja dźwięku
• dwa, bardzo wydajne głośniki i porty basowe
• zdolność uczenia się kodów z pilota TV

 JBL® Cinema SB 200  

The JBL® Cinema SB 200 is a complete, integrated soundbar system that 
wirelessly streams music and dramatically improves the sound reproduction  
of televisions. The soundbar is a plug-and-play solution incorporating 
two 3-1/2-inch woofers, two 1-inch tweeters, electronics, amplifiers and a 
bass port in a single, stylish enclosure. Designed to complement flat panel 
televisions from 32 to 40 inches, the JBL Cinema SB 200 is ideal for people 
who want premium sound quality with impressive bass performance in a 
nonintrusive, easy-to-install solution. It features exclusive HARMAN Display 
Surround, built-in Dolby® Digital decoding, analog and optical digital audio 
inputs and a bass boost function, as well as Bluetooth® connectivity for 
wireless music streaming from almost any device. 

Highlights 
• Plug-and-play solution

• Central, powered soundbar speaker

•  Bluetooth connectivity

• Analog and optical digital audio inputs

• Exclusive HARMAN Display Surround

•  Dolby Digital decoding

•  Bass boost

•  Dual-position equalization

•  Dual high-excursion woofers and bass port

•  TV-remote “learning” capability

Plug-and-play, 60-watt soundbar with HARMAN Display Surround and Bluetooth® connectivity.

Legendary Sound SinCe 1946

Finish:

THe aLL-in-one 
Cinema Sound 
SoLuTion.



Przedstawienie czas zaczynać!
Filmy, spektakle telewizyjne i muzyka z potężnym brzmieniem JBL wprost z Twojego telewizora.

CO JEST W KOMPLECIE
• głośnik zewnętrzny do telewizora Cinema SB 200
• pilot
• przewód zasilający
• przewód optyczny audio
• przewód analogowy RCA audio
• uchwyt montażowy
• instrukcja montażu i uruchomienia (po Polsku)

SPECYFIKACJA
• pasmo przenoszenia: 60Hz - 20kHz (-6dB)

• głośnik basowy: 89mm dynamiczny na każdy kanał

• głośnik wysokotonowy: 25mm kopułkowy na każdy kanał

• moc wzmacniacza: 60W (szczyt) na każdy kanał

• obudowa: bass-reflex

• zasilanie: 100V - 240V, 50/60Hz

• pobór mocy: <0,5W (czuwanie), 60W (maksimum)

• wymiary: 116mm x 901mm x 103mm

• waga: 5,1kg

JBL jest znakiem handlowym HARMAN International Industries, Incorporated, zarejestrowanym w USA i/lub innych krajach. Bluetooth i Bluetooth logo są zastrzeżonymi znakami handlowymi Bloetooth SIG, Inc i 
używane są zgodnie z postanowieniami licencji. Wyposażenie, specyfikacja i wygląd mogą się zmienić bez uprzedzenia. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas tłumaczenia oraz druku.

 Harman Consumer, Inc.
 8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91329 USA www.jbl.com

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL, Logic 7 and Odyssey are trademarks of Harman International Industries, Incorporated, 
registered in the United States and/or other countries. CEA is a registered trademark of the Consumer Electronics Association. iPod is a trademark of Apple Inc., 
registered in the United States and other countries. 

Features, specifications and appearance are subject to change without notice.

MS-8 System 
Integration Digital 
Processor
Automatic equalizer for great sound from any 
car audio system.

The heart of the MS-8 is a powerful digital signal processor that’s like a little computer. A  
computer is only as good as the programs that run on it, and it’s our custom programming that 
makes the MS-8 so powerful. Just follow the step-by-step setup procedure, and the MS-8 
maximizes frequency response, bass performance, dynamics, clarity, detail and stereo  
imaging – every important parameter of sonic greatness – from virtually any combination of 
factory-installed and/or aftermarket components. And after it works its magic, you’ll enjoy your 
favorite music like never before. If you’re a hard-core car audio enthusiast or you want to try 
your hand at making some adjustments yourself, the MS-8 will let you change the sound to suit 
your preference. If you make a mistake, resetting the original settings is as simple as pressing a 
button. No apology necessary.

FEATURES 

Superior Performance from Any System – Improves every measure of audio performance 
(frequency response, bass performance, dynamics, clarity, detail and stereo imaging) from any 
combination of OEM and aftermarket components

Easy, Step-by-Step Setup – Simple menu-driven setup process makes configuring the entire 
system easy.

Optimizes Up to Eight Input Channels – Sums and conditions the input signal for Logic 7® 
processing and acoustic equalization 

Automatic DSP Equalization – Improves tonal accuracy by automatically compensating for the 
sonic characteristics of the speakers, electronics and vehicle interior 

Automatic DSP Time Correction – Automatically ensures that the sound from all speakers 
arrives at the listeners’ ears simultaneously, in up to four individual seating positions, dramatically 
improving clarity and imaging

Sophisticated Crossover Functions – Precise, user-selectable crossover points and crossover 
slopes for up to eight separate outputs

Logic 7 Surround Processing – Creates a realistic 5.1- or 7.1-channel surround experience from 
two-channel source material

www.jbl.com

JBL® CINEMA SB 200

  

  

  

  

Cinema SB 200 łatwo i szybko 
łączy się z praktycznie każdym 
telewizorem. Wszystkie przewo-
dy są w komplecie a wejść jest 
dość, aby podłączyć dodatkowo 
odtwarzacz lub tuner satelitarny.

Cinema SB 200 dekoduje 
dźwięk w formacie, w jakim 
jest nadawany, co pozwala na 
wykreowanie autentycznego, 
przestrzennego dźwięku i za-
chowanie oryginalnej, doskona-
łej jakości.

JBL jest firmą znaną z kreowa-
nia niespotykanego basu, a 
Cinema SB 200 pozwoli Ci na 
rozszerzenie basu za jednym 
kliknięciem na pilocie.

Cinema SB 200 może być zamo-
cowana na półce czy stoiku tele-
wizora, a może być zawieszona 
na ścianie z pomocą osprzętu 
będącego w komplecie. Do każ-
dego z tych ustawień jest odpo-
wiednia korekcja dźwięku.

W komplecie z Cinema SB 200 
jest pilot wielkości karty kre-
dytowej. Jednak nie musisz go 
używać, bo SB 200 może się 
nauczyć kodów z Twojego pilota 
TV tak, abyś mógł na stole mieć 
tylko jeden pilot. 

Nie tylko filmy i telewizja może 
brzmieć lepiej. Cinema SB 200 
przyjmie bezprzewodowo stru-
mień dźwięku z telefonu czy  
tabletu wypełniając pokój szero-
kim i pełnym brzmieniem z głę-
bokim basem. 

Bazując na niespotykanym do-
świadczeniu HARMAN w na-
głaśnianiu kin, Cinema SB 200 
pozwala cieszyć się dźwiękiem 
kinowym bez obstawiania poko-
ju kolumnami dzięki HARMAN 
Display Surround.

Uniwersalny Cinema SB 200 po-
zwala cieszyć się potężnym basem 
z filmów i widowisk telewizyjnych 
bez obstawiania pokoju kolumnami 
i subwooferami. Dwa głośniki baso-
we i dwa porty bass-reflex dadzą 
słynne brzmienie JBL.

Łatwe i elastyczne łączenie

Dekodowanie Dolby Digital Wzmocnienie basu Dwupozycyjna korekcja Obsługa z pilota TV

Podwójne, efektywne głośniki 
i porty bass-reflex

Autorski system HARMAN  
Display Surround

Łączność Bluetooth


