
Rejäl bas från ett kompakt, aktivt subwoofersystem.

Den aktiva BassPro SL får plats under framsätet i de flesta bilar och bilstereons 

fullregisterhögtalare med kraftig bas. Elektroniskt reglage för delningsfrekvens och EQ-

inställning gör det enkelt att fintrimma BassPro SL efter din anläggning, bilens akustik och 

hur du vill att musiken ska låta. Den energieffektiva digitala förstärkaren har kraft nog att 

driva subwoofern utan att överhettas ens vid hög belastning. BassPro SL ger massor av 

kraftig bas utan att ta upp mycket utrymme.

Funktioner
 Egenutvecklat baselement med låg profil

 Effektiv klass D-förstärkare

 Intelligent elektronisk design

 Systemkontroll

 Låg- och högnivåingångar 

 Kan fjärrstyras via kabel

BassPro SL 
Aktivt 200 mm (8 tum) bas-system för placering under säte i bil
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Detta finns i lådan
1 aktiv baslåda
4 skruvar för montering
Bruksanvisning

Tekniska specifikationer
BassPro SL

  Beskrivning: Aktiv baslåda för placering under säte

  Baselement: 8 tum (200 mm)

  Förstärkareffekt: 125 W RMS

  Frekvensomfång: 35 Hz – 120 Hz

  Säkring: 20 A

  Max strömförbrukning: 12 A

  Passiv strömförbrukning: < 800 mA

  Ingångskänslighet: 0,2 V – 2 V lågnivå,  
2 V – 20 V högnivå

  Delningsfrekvenser: 50 Hz – 120 Hz

  Delningskurva: 12 dB/oktav

  Bass Boost: 0 dB till +9 dB @ 70 Hz

  Mått (D x B x H): 344 x 250 x 71 mm

Egenutvecklat baselement med låg profil
Det 8 tum (200 mm) stora baselementet i BassPro SL har utvecklats specifikt för att ge 
låg distorsion och fantastiska basprestanda i en ABS-låda som tar upp anmärkningsvärt 
lite utrymme. 

Effektiv klass D-förstärkare
Förstärkaren som driver BassPro SL producerar minimalt med värme och drar väldigt lite 
ström från bilens elsystem.

Intelligent elektronisk design
BassPro SL utnyttjar specialkretsar som skydd och för att ge optimala prestanda vid olika 
volym utan att ljudkvaliteten påverkas. 

Systemkontroll
Elektroniskt reglage för delningsfrekvens ger varierbar inställning mellan 50 Hz och  
120 Hz så att du kan integrera BassPro SL i bilens ljudanläggning. 

Låg- och högnivåingångar 
För större flexibilitet vid installation har BassPro SL både lågnivå- och högnivåingångar 
så att du kan ansluta till både förinstallerade och efterinstallerade anläggningar. Om 
du använder högnivåingången för att ansluta BassPro SL till huvudenheten finns en 
belastningsbrytare som växlar mellan “låg” och “hög” för att få ett optimalt ljud. 

Kan fjärrstyras via kabel
BassPro SL är kompatibel med RBC Remote Bass Controller (säljs separat) så att du kan 
fjärrstyra nivån.

Aktivt 200 mm (8 tum) bas-system för placering under säte i bil


