
Funktioner 
  Kraftfulde indendørs-/

udendørsstereohøjttalere til al slags vejr

  Udviklet til at levere nøjagtig lyd

  Stilfuldt, moderne design

  Bygget til problemfri integration i dit system

CONTROL X
5,25" (133 mm) indendørs-/udendørshøjttalere

Robust nok til udendørsbrug. Stilfuld nok til stuen. 

I årevis har den ikoniske JBL Control højttaler stået som den perfekte kombination af 

kompakte former og tårnhøje præstationer. Den nye Control X overfører samme fokus på 

design og lydkvalitet til en robust, vejrbestandig stereohøjttaler, som er perfekt til både 

indendørs- og udendørsbrug. Vores High Defi nition Imaging-bølgeretning (HDI) leverer et 

enestående lydbillede med naturlig balance og forbløffende detaljer fra enhver position. Med 

en 5,25" (133 mm) woofer og en 1" (25 mm) CMMD® Lite-tweeter får du kraftfuld bas og 

klar diskant overalt, inde som ude.
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CONTROL X

Kraftfulde indendørs-/udendørsstereohøjttalere til al slags vejr

 Perfekte til både hjem og arbejdsplads
 Robust kabinet beskytter mod vejr og vind
 Moderne og kompakt design passer ind i alle miljøer
 Indbygget 3/8"-16 gevindskåret indsats og sikkerhedsstrop sørger for sikker installation 

(monteringsudstyr medfølger)

Udviklet til at levere nøjagtig lyd

 5,25" (133 mm) grafi tfyldt keglewoofer i polypropylen sikrer dyb, kraftfuld bas
 High Defi nition Imaging bølgeretning (HDI) leverer et enestående lydbillede med naturlig 

balance og forbløffende detaljer fra enhver position
 1" (25 mm) CMMD® Lite-tweeter leverer klar, detaljeret lyd

Stilfuldt, moderne design

 Splinternyt design bygger videre på bestselleren Control – med et moderne twist
 Slank, vinklet profi l giver et sofi stikeret, moderne look 
 Gummi-beskyttelse for og bag

Bygget til problemfri integration i dit system

 Guldbelagte terminaler sikrer optimal tilslutning til en receiver eller forstærker til fl ere zoner
 Leveres med vægbeslag, der kan roteres, vippes og vinkles mod lytteren
 Fås i sort eller hvid fi nish

Hvad er der i æsken

2 stk. JBL Control X-højttalere

1 stk. betjeningsvejledning

2 stk. justerbare vægmonteringsbeslag

2 stk. aftagelige gitre

Tekniske specifikationer
 Kabinettype: Portsystem

 Lavfrekvenstransducer:  5,25" (133 mm) 
grafi tfyldt keglewoofer i polypropylen

 Højfrekvenstransducer: 1" (25 mm) CMMD® 
Lite-dometweeter

 Anbefalet forstærkereffekt: 20-100 watt

 Effekthåndtering (spidsbelastning/konstant): 
200/50 watt

 Frekvensområde (-3 dB): 90 Hz – 20 kHz 
(lyddødt)

 Følsomhed (2,83 V ved 1 m): 87 dB

 Nominel impedans: 8 ohm

 Crossover-frekvenser: 2.300 Hz – 12 dB/oktav

 Indgange: Guldbelagte 5-vejsterminaler

 Mål (H x B x D): 235 mm x 165 mm x 158,8 mm 
(9-1/4" x 6-1/2" x 6-1/4")

 Vægt: 2,63 kg (5,8 lbs) 

 Finish: Sort/hvid

5,25" (133 mm) indendørs-/udendørshøjttalere
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