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Førsteklasses JBL-lyd til en brøkdel af prisen.

Højttalerne i JBL CS7-serien er en oplagt opgradering til dig, der vil have lidt ekstra rock and 

roll bag rattet. De er nemme at installere, har eksternt delekabinet, passer til praktisk taget 

alle standard-størrelser og kan drives af enhver fabriksmonteret hovedenhed. Med Plus One™ 

basmembranerne får lyden i din bil samme kraft og fylde som fra et godt stereoanlæg.



Plus One™ -basmembraner
Harmans patenterede (amerikansk patent #7.548.631) Plus One™ polypropylen-membraner har en større 
samlet overfl ade end andre membraner i klassen. Resultatet er større følsomhed, stærkere bas og mere 
personlighed i musikken.

Eksternt delekabinet (kun CS760C)
CS7-komponentsystemerne har eksterne delekabinetter, som giver ekstra plads til ægte højpas- 
og lavpassektioner – en forbedring i forhold til de koaksiale modeller. Herved udjævnes det vigtige 
mellemområde, hvor det meste af musikken befi nder sig. Det er også muligt at styre diskantniveauet og 
fi njustere klangen, så den passer til din smag og tager højde for forskellige placeringer.

Frekvensgang op til 21 kHz
Hør hvad du hidtil er gået glip af: JBL CS7-serien tilbyder en frekvensgang, der leverer det fuldspektrede 
frekvensområde, som forbindes med enestående lyd.

Individuelt stemt
Andre producenter nøjes med standard-højttalere og et overfl adisk tjek af frekvensområdet. Sådan er det ikke 
med JBL. Når vi lytter til vores højttalere, sammenligner vi dem ikke bare med konkurrenterne. Vi afstemmer 
dem indbyrdes for at sikre, at hver eneste serie har den konsistente JBL-signaturlyd, som er kendt og 
efterspurgt af folk, der bekymrer sig om lyd. Dette er blot en del af en omfattende udviklingsproces, der 
gennemføres af nogle af verdens bedste transducer-teknikere. Målet er at levere den fi neste lytteoplevelse 
på alle prisniveauer.

Til en fornuftig pris
JBL CS7-serien er designet til at give lydentusiaster mere lyd for pengene. Selv om prisen er moderat, bliver 
der aldrig gået på kompromis med lyden.

Pålidelighedstest på OEM-niveau
JBL tester alle højttalere efter samme strikse specifi kationer som bilproducenterne og udsætter dem 
for ekstreme forhold, der ville få højttalere af ringere kvalitet til at bryde sammen. Vi fryser dem, bager 
dem, ryster dem, udsætter dem for ultraviolet lys og kører dem for fuld kraft i dagevis for at sikre, at din 
lydinvestering holder i mange år. 

Hvad er der i æsken?
1 par højttalere

Kun for CS760C:

Et par højttalere

Et par diskanter

Et par cross-overs

Diskant overfl ademontering

Diskant vinkelmontering

Diskant monterings-tilbehør

Instruktionsbog

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Specifi kationer:
CS742
 Type: 4" koaksial bilhøjttaler
 Spidsbelastning: 90 W
 Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 30 W
 Frekvensgang: 75Hz – 20kHz
 Nominel impedans: 4 ohm
 Følsomhed (2,83 V/m): 90 dB

CS752
 Type: 5-1/4" koaksial bilhøjttaler
 Spidsbelastning: 105 W
 Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 35 W
 Frekvensgang: 70Hz – 20kHz
 Nominel impedans: 4 ohm
 Følsomhed (2,83 V/m): 93 dB

CS762
 Type: 6-1/2" koaksial bilhøjttaler
 Spidsbelastning: 135 W
 Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 45 W
 Frekvensgang: 55Hz – 20kHz
 Nominel impedans: 4 ohm
 Følsomhed (2,83 V/m): 93 dB

CS769
 Type: 6" x 9" bilhøjttaler med tre højttalerenheder 
 Spidsbelastning: 210 W ved spidsbelastning
 Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 70 Wrms
 Frekvensgang: 40Hz – 21kHz
 Nominel impedans: 4 ohm
 Følsomhed (2,83 V/m): 94 dB

CS760C
 Type: 6-1/2" bilhøjttalersystem med komponenter
 Spidsbelastning: 150 W
 Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 50 W
 Frekvensgang: 55Hz – 20kHz
 Nominel impedans: 4 ohm
 Følsomhed (2,83 V/m): 92 dB

© 2014 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. JBL er et varemærke tilhørende 
HARMAN International Industries, Incorporated, der er registreret i USA og/eller andre lande. “Hear the truth”-logoet 
er et varemærke tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated. Funktioner, specifi kationer og udseende 
kan ændres uden varsel.

CS7 BIL-HØJTTALERE
Højttalere til bilen


