
Med Serie II-subwooferne får du højere effektivitet og stærkere ydelse. JBL anvender progressive “spidere”, som 
giver optimal kontrol ved ekstreme udsving i modsætning til den mere udbredte lineære type. Fordelen er et langt 
mere kontrolleret udsving med strammere bas. Med solid konstruktion, specialudviklet kegledesign og lange udslag 
leverer Serie II subwooferne en dyb og kraftfuld bas med større præcision end konventionelle subwoofere. Samtidig 
giver den eksklusive SSI™-kontakt (Smart Selectable Impedance) optimal fleksibilitet i opsætningen. Her får du alt, 
man kan ønske sig fra en subwoofer.
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Funktioner og fordele

SSI™ (Selectable Smart Impedance)

De fleste lydsystemer til biler kræver 
en impedans på 2 eller 4 ohm. Serie 
II-subwooferne har en eksklusiv 
dobbeltimpedans-knap, så du kan 
vælge begge muligheder. SSI lader dig 
rekonfigurere dit system med et tryk på en 
knap - en mulighed, der ikke fås hos andre 
producenter. 

Solid surround

Serie II-subwooferne nyder godt af en 
solid konstruktion med førsteklasses 
ophængning af keglekanten og maksimale 
udsving. Det forøger kegleområdet og 
giver en imponerende lineær stabilitet og 
pålidelighed. 

Patenteret kegle-konstruktion 

JBL’s subwooferkegler er ikke bare bygget 
til at pumpe bas ud – de er bygget til at 
holde. Serie II-subwooferne nyder godt af 
et eksklusivt kegledesign med en overlegen 
styrke og ydeevne, som står distancen. 

Design med langt udsving

Jo længere en subwoofers udsving er, desto 
mere luft kan den flytte. Og jo mere luft, den 
flytter, desto mere bas kan du føle. Serie 
II-subwooferens lange udsving garanterer 
en stor og dyb badydelse. Præcis som du 
ønsker det.

S2-1024 

Hvad er der i æsken

1 stk. 10" subwoofer

Betjeningsvejledning

Tekniske specifikationer: 

Beskrivelse: 10" (250 mm) bil-subwoofer

Woofer: 10" (250 mm)

Effekthåndtering: 250 W RMS  
(1.000 W SPIDSBELASTNING)

Følsomhed (ved 2,83 V): 92 dB

Frekvensområde: 30-175 Hz

Impedans: 2 eller 4 ohm, valgbar med kontakt

Cutout-diameter: 9" (228 mm)

Monteringsdybde: 5-5/8" (142 mm)

S2-1224 

Hvad er der i æsken

1 stk. 12" subwoofer

Betjeningsvejledning

Tekniske specifikationer: 

Beskrivelse: 12" (300 mm) bil-subwoofer

Woofer: 12" (300 mm)

Effekthåndtering: 275 W RMS  
(1.100 W SPIDSBELASTNING)

Følsomhed (ved 2,83 V): 93 dB

Frekvensområde: 25-175 Hz

Impedans: 2 eller 4 ohm, valgbar med kontakt

Cutout-diameter: 11-1/4" (285 mm)

Monteringsdybde: 6-1/2" (165 mm)
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