
Få kraftfull bas från en robust JBL-baslåda med dubbla basar.

JBL Stage 1220B är en baslåda med dubbla 12-tumsbasar som 
levererar kraftfull bas till ett överkomligt pris. De avancerade subwoofer-
elementen är utformade för att hantera massor av ström och återger 
en djup och fyllig bas samtidigt som de spelar tight och effektivt för 
att leverera musiken imponerande detaljerat. Baselementen passar 
perfekt i den snygga, robusta och slotportade lådan vilket ökar både 
livslängden och den totala effektiviteten.
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Funktioner och fördelar  

JBL STAGE med dubbla 12-tums (300mm) subwoofer-element
JBL Stage-baslådor är tillverkade av avancerade material för att vara lätta men ändå styva och 
effektiva så att de spelar kraftfull bas.

Hög effekthantering
De dubbla baselementen hanterar upp till 500 watt RMS och 1000 Watt peak vid 2 ohm, så du 
kan mata dem med massor av ström. 

Robust låda med slotport
Den 16 mm tjocka lådan av MDF är klädd med högtalarmatta och tålig mot slitage. Slotporten 
bidrar till att öka den totala effektiviteten.

Bas som är både hög och tydlig
Den höga verkningsgraden i kombination med stark subwooferkonstruktion ger klassisk  
JBL-bas, med gott om slagkraftiga ljudnivåer och musikalisk noggrannhet.

Kompakt låda jämfört med konkurrenterna
JBL har gjort Stage 1220B mindre än andra lådor med dubbla baselement, vilket innebär att 
den får plats i fler fordon.

Konkurrenskraftigt pris
En överkomlig prislapp jämfört med konkurrenterna gör JBL Stage 1220B till ett utmärkt val för 
fler musikälskare.

Detta finns i lådan:
1 x baslåda 
Bruksanvisning
2 x märkesklistermärken 

Tekniska specifikationer:

  Effekttålighet: 500 watt RMS/1000 Watt 
peak 

  Känslighet: 94 dB

  Frekvensomfång: 34-200 Hz

  Nominell impedans: 2 ohm 

  Talspolens diameter (per styck): 2 tum 
(50,8 mm)

  Lådans mått: 765 x 381 x 348 x 267 mm 
(B x H x D1 x D2)

  Lådans material: 16 mm MDF med svart 
täckmatta
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