
Få dyb og kraftfuld bas i flere køretøjer.

Stage 1200B subwoofer-kabinettet giver dig rungende bas fra et 
kompakt kabinet, der passer i næsten alle køretøjer. Kombinationen 
af høj effektivitet og imponerende effekthåndtering sikrer en dyb, 
righoldig og overbevisende ydeevne. 12" woofer-keglen og den store 
membran arbejder sammen om at opnå en bemærkelsesværdig 
realisme med perfekt præcision og vedvarende basydelse. Kabinettet 
er udført i lækkert design og er let at installere.
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Funktioner og fordele
Kompakt design
Det slanke JBL-kabinet er designet til at passe i ethvert køretøj med en simpel installation. Det 
er slankt og stilfuldt, men går ikke på kompromis med lyden.

Tunet til perfektion
Højttalerne afstemmes nøje for at sikre en høj SPL og lav forvrængning. Det betyder, at både de 
sædvanlige specifikationer og den enkelte højttalers karakter tages i betragtning, så du får den 
helt rigtige JBL-lyd.

Stress-testet af HARMAN
JBL-højttalere underkastes en streng testproces, som ville tage livet af mange andre højttalere. 
Vi fryser dem, bager dem, ryster dem, bombarderer dem med ultraviolet lys og driver dem ved 
fuld kraft i flere dage ad gangen.

JBL – til at betale
Dette er JBL—højttaleren og lyden, som har begejstret lydentusiaster i over 70 år. Der findes 
ikke noget bedre end at køre med JBL-lyd.

Hvad er der i æsken:
1 stk. subwoofer-kabinet

Betjeningsvejledning

2 stk. mærkater

Tekniske specifikationer:

  Effekthåndtering: 250 W RMS, 1000 W 
spidsbelastning

  Følsomhed (2,83 V/1 m): 91 dB

  Frekvensområde: 34 Hz – 200 Hz

  Keglediameter: 2" (50 mm)

  Impedans: 4 ohm
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