
Funktioner
 Lavprofildesign

  Harmans patenterede SSI™ (Selectable 
Smart Impedance)

 Frekvensrespons helt ned til 27 Hz

 Pålidelighed testet til OEM-niveau

Dette dybe drøn er skabt til alle former og størrelser.
JBL’s nyeste Club-subwoofer giver forbløffende fleksibilitet i installationen. Lavprofildesignet 
passer ind i selv de mindste kabinetter – perfekt til nutidens minibiler. Wooferkegler i 
polypropylen giver fremragende basrespons ved frekvenser helt ned til 27 Hz. Men det, der 
virkelig skiller denne subwoofer ud fra mængden, er Harmans patenterede SSI™(Selectable 
Smart Impedance), som lader subwooferen præsentere forstærkeren for en belastning på 
enten 2 eller 4 ohm – med et tryk på en kontakt.

Club Subwoofer



Lavprofildesign
Fordi nutidens kompakte biler har mindre plads, er JBL’s Club-subwoofer designet til at passe ind 
i små kabinetter. Den er slank og stilfuld men går ikke på kompromis med lyden.

Harmans patenterede SSI™ (Selectable Smart Impedance)
Til forskel fra de fleste woofere med dobbelt svingspole, som enten leverer 1 eller 4 ohm, eller 2 
eller 8 ohm, lader JBL’s Club-subwoofer lytteren vælge 2 eller 4 ohm med et tryk på en kontakt. 
Således kan subwooferen bruges sammen med de to hyppigst anvendte impedanser. På den 
måde opnår systemdesignere uovertruffen fleksibilitet, så de kan trække hver eneste watt ud af 
din forstærker uden at gå på kompromis med stabilitet og termiske sikkerhedsmarginer.

Frekvensrespons helt ned til 27 Hz
Din musik er fyldt med delikate klange. Desværre kan du ikke altid høre dem alle sammen. Med 
bas, der går helt ned til 27 Hz, kan du pludselig nyde de lave frekvenser, du hidtil er gået glip af.

Pålidelighed testet til OEM-niveau
JBL tester hver enkelt højttalerdesign efter de samme rigide specifikationer, som bilproducenter 
benytter. Produkterne udsættes for ekstreme forhold, der ville ødelægge ringere højttalere. Vi 
fryser dem, bager dem, ryster dem, bombarderer dem med ultraviolet lys og driver dem ved fuld 
effekt i dagevis for at sikre, at din lydinvestering holder i årevis.

Hvad er der i æsken: 
250W subwoofer 
Manual 
Teknisk oversigt

Tekniske specifikationer:

CLUB WS1200 
 Type: 12" slank subwoofer
 Effekthåndtering ved spidsbelastning:  

1000W
 Effekthåndtering, kontinuerligt gennemsnit: 

250W
 Frekvensområde: 27–175Hz
 Nominel impedans: 2 ohm eller 4 ohm,  

valgbar via kontakt
 Følsomhed (2,83V/m): 92 dB
 Monteringsdybde: 83 mm (3-5/16)
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