
JBL® ControL® one AW

Met het compacte tweezijdige ontwerp uit de professionele JBL®-traditie brengen de Control® One AW monitors het 
ware studiogeluid naar patio’s, terrasjes, slaapkamers en keukens. Control One AW is de originele ruwe, compacte 
monitorluidspreker die meer dan 60 jaar JBL expertise samenbrengt in een discreet all-weather-package. Control 
One AWs is verkrijgbaar als gepaarde witte set en laat u genieten van de volledige impact van uw favoriete muziek of 
films op uw favoriete plek, of dat nu binnen is of buiten.

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Beschrijving:  Duale indoor/outdoor speakerset

Frequentierespons:  50Hz – 20kHz (±3dB)

Belastbaarheid: 200 watts piek, 50 watt continu

Lage frequentie-driver: Enkel 100mm (4"), magnetisch afgeschermd

Hoge frequentie-driver: Enkel 12mm (1/2"), met titanium gelamineerd, magnetisch afgeschermd

Gevoeligheid: 89dB (2,83V/1m) 

Nominale impedantie: 8 ohm

Afwerking: Wit

Afmetingen (H x B x D): 228mm x 155mm x 139mm

Gewicht: 2kg

Controlemonitor voor binnen en buiten
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HIGHLIGHTS

Compact ontwerp en discreet oppervlak

Eenvoudig(e) gebruik en systeeminstallatie

Inclusief systeem om luidsprekers aan de muur te bevestigen

 All-weatherconstructie om luidsprekers in de open lucht, op terrassen, patio’s of bij het 
zwembad* te installeren

Geniet van het fantastische JBL®-geluid in en om uw huis

 Voeg surroundspeakers toe aan uw thuisbioscoopsysteem

 Sluit uw computer aan en geniet overal in uw huis van uw muziekbibliotheek

Ongekende JBL-kwaliteit

 100mm (4") multigelamineerde woofer voor een rijke, diepe basrespons

 12mm (1/2") met titanium gelamineerde tweeter voor sprankelende en heldere hoge frequenties

* Let op: JBL Control® One AW is een all-weather openluchtluidspreker, maar is niet waterdicht. 
De speakers mogen NIET ondergedompeld worden of direct in aanraking komen met water, ijs, 
sneeuw of langdurige vochtigheid
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