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En subwoofer som sätter dig i förarsätet.

JBL kompromissar aldrig med ljudkvaliteten. Och med subwoofrarna i Series III behöver 

du inte kompromissa med flexibiliteten heller. Eftersom de högpresterande subwoofrarna 

för uppgradering är utrustade med SSI™ (Selectable Smart Impedance), en exklusiv 

omkopplare för impedans som låter dig välja bästa impedans – 2 eller 4 ohm – för ditt system. 

Specialkonstruktionen med luftkyld talspole ökar effekttåligheten och tillförlitligheten. Och 

en överdimensionerad talspole hanterar mer ström än de vanliga talspolarna på två tum. 

Mer effekt, mer pålitlighet, mer flexibilitet – och utan kompromisser. När du är redo att ta 

nästa steg är Series III rätt subwoofer.

10 tums (250 mm) och 12 tums (300 mm) högpresterande subwoofrar för billjud

Series III-subwoofrar



Funktioner och fördelar 
SSI™ (Selectable Smart Impedance)
De flesta bilstereosystemen har antingen 2 eller 4 ohms impedans. Series III-subwoofrarna har 
en exklusiv omkopplare för impedans som ger dig möjligheten att välja mellan dessa impedanser. 
SSI är inte tillgängligt från någon annan tillverkare och låter dig konfigurera om ditt system på ett 
ögonblick med den enkla brytaren.

Luftkyld talspole
Talspolen i Series III ökar effekttåligheten avsevärt och förbättrar pålitligheten genom att följa flödet 
– av luft. Baselementets motor pumpar luft förbi talspolen med hjälp av membranets rörelser och 
talspolens form leder luftflödet till talspolens inre och yttre ytor. Den luftkylda konstruktionen är unik 
bland subwoofrar på eftermarknaden.

Överdimensionerad talspole
Den tre tum (75 mm) stora talspolen bevisar att du inte behöver vara tungviktare för att vara 
kraftfull. Den hanterar mer effekt än de vanliga två tum stora talspolarna, men är ändå lättare än 
fyra tum stora talspolar. Den hittar den perfekta balansen mellan termisk effekttålighet och låg vikt. 

Högklassiga skruvterminaler
Strömmen är det viktigaste för alla subwoofrar. Terminalerna på Series III klarar kablar upp  
till 8,37 mm2 tvärsnitt, som ger lågt motstånd och liten effektförlust till baselementet, även med 
långa kablar. Detta ser till att subwoofern – och din musik – har all effekt den behöver.

Vad finns i lådan?
1 subwoofer
Instruktionsbok
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Specifikationer:

S3-1024
		Beskrivning: 10-tums (250 mm) bilsubwoofer 

med höga prestanda

	Effekttålighet: 450 W RMS, 1350 W max

	Känslighet(vid 2,83 V): 91 dB

	Frekvensrespons: 30–175 Hz

	Talspolens diameter: 2,5 tum (63 mm)

	Impedans: 2 eller 4 ohm

	Håldiameter: 239 mm

	Monteringsdjup: 175 mm

S3-1224
		Beskrivning: 12-tums (300 mm) bilsubwoofer 

med höga prestanda

		Effekttålighet: 500 W RMS, 1500 W max

		Känslighet(vid 2,83 V): 92 dB

		Frekvensrespons: 25–175 Hz

		Talspolens diameter: 2,5 tum (63 mm)

		Impedans: 2 eller 4 ohm

		Håldiameter: 282 mm

		Monteringsdjup: 177 mm
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