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Kraft som känns i hela kroppen.
Den nya förstärkaren JBL Club 1 kW är en subwoofer-förstärkare på 1 000 watt som levererar 
perfekt ljud och skakar om ditt inre. Högeffektiv klass D-topologi som trots den enorma effekten 
förbrukar mindre ström och alltid är cool. Den har ett inbyggt 2:a ordningens lågpass-delningsfilter 
och reglerbar basequalizer (0–9 dB vid 45 Hz). En tillhörande trådansluten basnivåkontroll kan 
anslutas för smidig volymreglering från förarsätet. Var beredd på att skryta och glänsa, men 
skräm inte grannarna. 

Prisvärd baseffektförstärkare på 1 kW med ljud och prestanda från JBL 



Funktioner och fördelar
Lågt brus och låg distorsion
Levererar packad bas med låg distorsion och högt ljudtryck. Balanserade ingångar minimerar brus som 
garanterar ett ljud med minimalt brus. 

Klass D-konstruktion
Klass D-topologin drar mindre ström från bilens elsystem, vilket innebär att förstärkaren inte blir varm 
ens när den lämnar hög effekt. Pålitlighet och hög prestanda är nödvändigt för att vinna.

Automatisk På/Av-funktion
Genom att känna av insignal i högnivåingången (6 V DC) behöver JBL Club 1 kW inte någon fjärrstyrd 
påslagning. (Förstärkaren stänger av sig själv när ingen 6 V DC-signal tas emot.) Om signalen överförs 
via lågnivå kan en traditionell styrsignal användas. 

Ingångsnivåreglage
Om lågnivåingångarna används styr denna kontroll ingångskänsligheten mellan 200  mVrms och 
2,0  Vrms. Om högnivåingångarna används styr denna kontroll ingångskänsligheten mellan 1  Vrms 
och 10 Vrms.

Variabel delningsfrekvens
Med denna inställningsratt justeras delningsfrekvensen mellan 32 Hz och 320 Hz. 

Reglerbar basequalizer
Med denna kontroll justeras den lågfrekventa förstärkningen mellan 0 och 12 dB vid 45 Hz.

Fasomkopplare
Med denna brytare växlas ingångsfasen mellan inverterad och icke-inverterad. 

Inbyggt fullt skydd
Club 1  kW har inbyggda kretsar som skyddar mot kortslutning, höga temperaturer, överspänning 
och underspänning. En LED-indikator finns på alla fyra modellerna och signalerar om något av detta 
inträffar.  

JBL RBC trådansluten fjärrkontroll
Den trådbundna RBC-fjärrkontrollen är enkel att installera och kan monteras för bekväm volymreglering 
från förarplatsen.

Chassikonstruktion
Fräck industriell formgivning med kompakt chassi som tar mycket liten plats.

Vår synpunkt
JBL är övertygade om att livet avgörs av vad man upplever. Musik ger människor upplevelser som är 
mer speciella genom att helt fånga lyssnaren i varje ögonblick. För att människor ska få rika upplevelser 
skapar JBL ett komplett ljud som engagerar och förbättrar känslan. JBL:s inriktning är att leverera ljud 
som förhöjer livet.

Detta finns i lådan:
JBL Club 1 kW subwoofer-förstärkare

Fjärrkontroll för bas

3 st reservsäkringar

Snabbstartsguide

2 st högnivå-ingångsadaptrar

2 st tvåfärgade JBL-dekaler

4 st skruvar

Tekniska specifikationer:
  Uteffekt vid 2 ohm: 1 000 W vid 2 ohm

 Uteffekt vid 4 ohm: omfattas inte av 2 ohm

 THD vid ROP: 1,0 %

 S/N: 75 dB vid 1 W

 Frekvensåtergivning: 10–320 Hz ±3 dB

  Ingångskänslighet: 
Lågnivåingång: 0,2–2 V 
Högnivåingång: 1–10 V

 HPF: ej rel.

 LPF: 32–320 (12 dB/okt)

 Basequalizer: 0–12 dB vid 45 Hz

 Skydd: DC, OTP, UVP, OVP, OCP
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