Arena SUB 100P

250 mm (10–tum) aktiv subwoofer

Svart

Glöm inte basen.
Vi skulle aldrig bygga ett JBL-ljudsystem och döpa det till Arena om det inte hade en kraftig
bas. JBL Arena SUB 100P med 250 mm (10 tum) högeffektivt baselement i polycellulosa och
dubbla bakåtriktade portar som optimerar basen fyller sin funktion på ett perfekt sätt. Den
100-watts högeffektiva klass D-förstärkaren har diskreta reglage på baksidan som gör den
enkel att ställa in och integrera sömlöst i ditt ljudsystem.

Vit

Funktioner
Det välkända trycket och precisionen i
JBL-bas
Diskret med modernt utseende och känsla
Ett ljudkraftverk till rimligt pris
Bara en del i ett ännu mer kraftfullt system

Arena SUB 100P

250 mm (10–tum) aktiv subwoofer

Svart

Det välkända trycket och precisionen i JBL-bas
250 mm (10 tum) högeffekts baselement i polycellulosa med digital effektförstärkare på
100 watt RMS (200 watt dynamiskt). Dubbla bakåtriktade portar optimerar luftflödet och
minimerar portturbulens och hörbar distorsion i basen. Datoroptimerad positionering av
element och nätverksintegration. Variabla kontroller för ljudnivå, delningsfrekvens och fas.

Diskret med modernt utseende och känsla
Modern form på kabinettet med vinklade sido- och toppsidor ger ett sofistikerat
utseende. Finns i svart och vitt med minimalistiska fronter och detaljer i borstad metall.

Vit

Vad finns i lådan?
1 x JBL Arena SUB 100P
1 x nätkabel
1 x bruksanvisning
1 x säkerhetsblad

Specifikationer
250 mm (10 tum) baselement i polycellulosa
Effekt: 100 W RMS (200 W dynamiskt)

Ett ljudkraftverk till rimligt pris
Perfekt treenighet mellan JBL:s kraft, precision och rimligt pris.

Bara en del i ett ännu mer kraftfullt system
Avsedd för att användas tillsammans med alla högtalare i JBL Arena-serien som består
av 2 golvhögtalare, 2 hyllhögtalare, 1 centerhögtalare och 1 subwoofer. Har ingångar och
reglage på baksidan för enkel inställning och systemintegration.

Frekvensomfång: 41 – 150 Hz
Delningsfrekvenser: 50 – 150 Hz (variabel),
24 dB/oktav
Reglage: Autopower, delningsfrekvens, nivå, fas
Ingång: En (1) LFE-ingång, linjenivå
Kabinett: Basreflex med bakåtriktade portar
Strömförsörjning: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning (Vila/Full//Power):
<0,5 W (standby)/160 W/2,1 A (max – 120 V) /
160 W/1,5 A (max – 230 V)
Mått (H x B x D): 364 x 368 x 406 mm
Vikt: 10,9 kg
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