
Få djup, kraftfull bas i fler fordon.

Subwoofer Stage 1200B pumpar ut kraftfull bas från en kompakt 
låda som passar i nästan alla fordon. Hög prestanda kombineras med 
imponerande effekthantering för ett mäktigt och tillfredsställande ljud. 
Det 12 tum stora elementet med stor talspole ger en mäktig och verklig, 
felfri precision och oförminskad basåtergivning. Lådans snygga design 
matchar hur enkel den är att montera.
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Stage 1200B Enclosure
Sluten, smal låda med 12-tums (30 cm) subwoofer
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Funktioner och fördelar
Kompakt design
Den smala JBL Stage-subwoofer är designad för att passa i nästan alla fordon och är enkel att 
montera. Den är tunn, läcker och elegant utan att tumma på ljudkvaliteten.

Fintrimmad
Högtalare fintrimmas omsorgsfullt för att garantera höga ljudtryck och låg förvrängning. Detta 
betyder att hänsyn tas både till allmänna specifikationer och högtalaregenskaper när JBL-ljudet 
ska finjusteras.

Tillförlitligheten av HARMAN-standard
JBL:s högtalare måste genomgå en hård testprocess som skulle förstöra svagare högtalare. JBL 
fryser dem, värmer upp dem, skakar dem, strålar dem med ultraviolett ljus och testar dem på 
maxvolym i flera dygn.

JBL till ett överkomligt pris
JBL – högtalare och ljud som har inspirerat ljudfantaster i mer än 70 år. Det finns inget bättre 
än att köra med JBL-ljud.

Detta finns i lådan:

1 x subwooferlåda

Bruksanvisning

2 x klistermärken

Tekniska specifikationer:

   Effekthantering: 250 W RMS, 1000 W max

   Känslighet (@ 2,83 V/1 m): 91dB

   Frekvensomfång: 34 – 200 Hz

   Talspolens diameter: 2 tum (5 cm)

   Impedans: 4 ohm
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