
GTR Stadium forstærkere
En serie højtydende mono- og multikanals-forstærkere i klasse D med Clari-Fi™-teknologi til restaurering af musikken

Små forstærkere – med stor lyd. 
Mono og full range GTR-multikanalsforstærkerne med Clari-Fi™ leverer den effektivitet og 

effekt, du forventer af forstærkere i klasse D – og den ydeevne, du forventer fra JBL. Alle 

modeller i serien fungerer med både høj- og lavniveau-indgange, således at JBL Stadium 

forstærkerne kan føjes til stort set ethvert billydsystem, også fabriksmonterede systemer. 

Forstærkerne med 4 og 5 kanaler har trådløs afspilning via Bluetooth® samt den eksklusive 

Clari-Fi™-teknologi, der i realtid analyserer og forbedrer kvaliteten af komprimerede lydfiler. 

Her er også et kabinemonteret kontrolpanel, og med Party Mode kan alle i bilen være med 

til at afspille musik. Med GTR-forstærkerne kan du forfine din billyd på et højere niveau.

Funktioner
 Trådløs afspilning og telefoni via Bluetooth®

 Clari-Fi™-teknologi til lyd-restaurering

 Party Mode med trådløs parring

 Kabinemonteret kontrolpanel

 Forstærkning i klasse D

 Full range-linjeudgange
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Hvad er der i æsken
1 stk. forstærker
1 stk. kabinemonteret kontrolpanel (kun GTR-104 og GTR-7535)
2 stk. ekstra sikringer
Betjeningsvejledning

Tekniske specifikationer: 

GTR-104
Højtydende Clari-Fi™-udvidet full range-bilforstærker med fire kanaler
 Maks. effekt: 1500W
 Effektoutput, 4 Ω: 100W RMS x 4, < 0.1% THD+N
 Effektoutput, 2 Ω: 120W RMS x 4, < 0.1% THD+N
 Effektoutput, 4 Ω brokoblet: 240 W RMS x 2 <0.3 % THD+N
 Signal til støj-forhold: >75 dB (normeret reference output 1W ved 4 Ω)
 Bluetooth® trådløs lyd-afspilning
 Clari-fi™ forbedring af komprimeret musik
 Party Mode for deling under trådløs afspilning
 Kabine-betjening og telefon-integration
 Høj-effektivt klasse-D design med lav forvrængning

GTR-601
Højtydende monoforstærker til bilsubwoofer
 Maks. effekt: 1500W Peak
 Effektoutput, 2Ω: 600W RMS x 1, <0.1% THD+N
 Effektoutput, 4 Ω: 380W RMS x 1, <0.1% THD+N
 Signal til støj-forhold: 80 dB (normeret referenceoutput ved 2 Ω)
 Høj-effektivt klasse-D design med lav forvrængning
 Støjafvisende differential-indgange
 Aktiv LPF, variabel 32 - 320 Hz
 Variable linje- og højttaler-indgange (0,2 til 20V)

GTR-1001
Højtydende monoforstærker til bilsubwoofer
 Maks. effekt: 2600 W
 Effektoutput, 2 Ω: 1000W RMS x 1, <0.1% THD+N
 Effektoutput, 4 Ω: 700W RMS x 1, <0.1% THD+N
 Signal til støj-forhold: 80 dB (normeret referenceoutput ved 2 Ω)
 Høj-effektivt klasse-D design med lav forvrængning
 Støjafvisende differential-indgange
 Aktiv LPF, variabel 32- 320 Hz
 Variable linje- og højttaler-indgange (0,2 til 20 V)

GTR-7535
Højtydende Clari-Fi™-udvidet bilsystemforstærker med fem kanaler
 Maks. effekt: 2300W

 Full range-kanaler:
 Effektoutput, 4 Ω: 75W RMS x 4, <0.1% THD+N
 Effektoutput, 2 Ω: 100W RMS x 4, <0.1% THD+N
 Effektoutput, 4 Ω brokoblet: 200W RMS x 2, <0.3% THD+N
 Signal til støj-forhold: >75 dB (normeret referenceoutput ved 4 Ω)

 Subwooferkanal
 Effektoutput, 2 Ω: 350W RMS x 1, <0.1% THD+N
 Effektoutput, 4 Ω: 200W RMS x 1, <0.1% THD+N
 Signal til støj-forhold: >80 dB (normeret referenceoutput ved 2 Ω)
 Bluetooth® trådløs lyd-afspilning
 Clari-fi™ forbedring af komprimeret musik
 Party Mode for deling under trådløs afspilning
 Kabine-betjening og telefon-integration
 Høj-effektivt klasse-D design med lav forvrængning

Trådløs afspilning og telefoni via Bluetooth®

De to full range GTR-multikanalsforstærkere (model 104 og 7535) er udstyret med Bluetooth® til trådløs 
afspilning af lyd fra telefoner og andre enheder. Du kan modtage telefonopkald gennem dit billydsystem 
ved blot at trykke på en knap på det medfølgende kontrolpanel.

Clari-Fi™-teknologi til lyd-restaurering
Clari-Fi™ er en specialudviklet DSP-teknologi, som er integreret i forstærkerne GTR-104 og GTR-7535. 
Teknikken kan analysere og forbedre tungt komprimerede digitale musikfiler i realtid. En forudsigende 
algoritme gendanner det lydindhold, der gik tabt under komprimeringen. Clari-Fi™ virker med alle afspillere 
og lydkilder. Teknikken udvider den højfrekvente båndbredde, genskaber den naturlige varme i vokaler og 
giver større bredde til lydbilledet. Kort sagt: Med Clari-Fi™ får din digitale musik sjælen tilbage.

Party Mode med trådløs parring
Forstærkerne GTR-104 og GTR-7535 er udstyret med Party Mode, der lader flere Bluetooth®-
enheder afspille enkeltvist. Når Party Mode aktiveres fra det kabinemonterede kontrolpanel, kan 
alle i bilen styre musikken.

Kabinemonteret kontrolpanel
Multikanalsforstærkerne GTR-104 og GTR-7535 leveres med et kablet kontrolpanel med multiretnings-
mikrofon, som giver dig en række funktioner lige ved hånden. Du kan aktivere Bluetooth®-parringer, 
besvare og afslutte telefonopkald, vælge Party Mode og annullere Clari-Fi™. 

Forstærkning i klasse D
Alle GTR-forstærkere, inkl. full range-modellerne, er i klasse D. Disse højeffektive forstærkere 
genererer omfattende effekt uden at udvikle voldsom varme eller trække store mængder strøm, og 
så fylder de ikke alverden. 

Full range-linjeudgange
Full range GTR-forstærkerne GTR-104 har full range-linjeudgange. På den måde kan de sende lydsignalet 
videre til yderligere forstærkere, der driver subwoofere, så du får flere muligheder for opsætning af 
systemet.
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