
Met zijn heftige bas zet de JBL® GT-BassPro12 subwoofer met eigen voeding elke auto op zijn kop en het 
design is zo cool dat je hem liefst niet in je achterbak zou wegstoppen. Het gepatenteerde Slipstream-
poortontwerp zorgt voor diepe lage tonen met minimale turbulentie. Turbulentie of poortruis bij een hoog 
volume is niet alleen irritant. Het is ook een teken dat de poort niet meer werkt en dat je minder bas krijgt dan 
waarvoor je hebt betaald. Het Slipstream-ontwerp is zorgvuldig aangepast aan de combinatie van woofer, 
versterker en behuizing, en is uniek voor onze systemen. En met de meegeleverde afstandsbediening voor 
afstelling van de drivertiming hoef je alleen nog maar te stoppen om te tanken. 

305-mm autosubwoofersysteem met eigen voeding
De eenvoudigste manier om het audiosysteem in elke auto te voorzien van 
diepe lage tonen met geringe vervorming

JBL® GT-BassPro12

Afwerking:TECHNISCHE SPECIFICATIES
Versterkervermogen: 150 watt RMS; 450 watt max.
Frequentierespons: 35Hz – 120Hz
Zekering: 25A
Stroomverbruik inactief: <500mA
Ingangsgevoeligheid: 50mV – 4V (lijningang); 0,4V – 16V (luidsprekeringang)
Crossoverfrequentie: 70Hz – 120Hz
Flanksteilheid crossover: 12dB
Afmetingen (B x H x D): 570mm x 369mm x 305mm
Gewicht: 17,5kg
Boostfrequentie: 45Hz
Basversterking: 0dB – 12dB instelbaar
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KENMERKEN PLUSPUNTEN VOORDELEN

305-mm polypropyleen kegel met 
rubberen omhulsel

Materialen van de kegel en het omhulsel zijn 
bestand tegen de veeleisende auto-omgeving

Langere levensduur, ongeëvenaarde 
betrouwbaarheid

Ingebouwde 150-watt RMS versterker 
met 450 watt piekvermogen

De versterker is nauwkeurig afgestemd op  
de woofer

Eenvoudigere aanschaf en installatie

Niveauregeling met afstandsbediening Het volume kan vanuit de bestuurdersstoel 
worden ingesteld

De kofferbak hoeft niet open

Progressieve ophanging De beweging van de kegel bij maximale uitslag 
wordt hierdoor beperkt

Minder vervorming

Basreflexstang Betere koeling van woofermotorconstructie Hogere thermische bescherming en 
betrouwbaarheid

Slipstream-poort Voorkomt poortruis Betere uitvoer en bescherming van de 
woofer

Regeling van ingangsniveau, low-
passfilter, basversterking en fase

Nauwkeurige wooferafstelling Zonder moeite het ideale geluid

Luidspreker- en lijningangen Eenvoudig aansluiten op elk audiosysteem Veelzijdig

Automatische signaaldetectie met 
annuleringsschakelaar

Schakelt de subwoofer automatisch in en 
uit wanneer de hoofdunit een audiosignaal 
verstuurt; kan worden geannuleerd voor gebruik 
met aftermarketsystemen met een extern 
inschakelsignaal

Eenvoudig aan te sluiten op elk systeem

Extra grote beschermbeugels Beschermen de woofer Coole, krachtige uitstraling

Extra grote aansluitklemmen Geschikt voor zware luidsprekerkabels Voor al het vermogen waarvoor je hebt 
betaald
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