
Hoge impact zonder kabels.
De JBL SW10 draadloze subwoofer geeft de JBL LINK BAR een indrukwekkend, diep basgeluid 
voor de ultieme meeslepende audio-ervaring. Met een 10" naar beneden gerichte woofer, een 
afgestemde basreflexbehuizing en een ingebouwde 300 watt-versterker, levert de JBL SW10 
een rijke en meeslepende bas zonder wirwar aan kabels. Om flexibele plaatsingsmogelijkheden 
te bieden, heeft JBL een naar beneden gericht ontwerp toegepast, waardoor je hem nagenoeg 
overal in de kamer probleemloos kunt plaatsen. De SW10 is de perfecte toevoeging wanneer 
je op zoek bent naar echte JBL professionele bas.

Functies
 Woofer van 255 mm (10")

 Draadloze verbinding

 Basreflexpoortontwerp

 Eenvoudige installatie
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Functies en eigenschappen
Woofer van 255 mm (10")
De 10" woofer is ontworpen als perfecte combinatie met de basreflexbehuizing om weergaloze 
bas te produceren. 

Draadloze verbinding
Gemak van flexibele plaatsing zonder een wirwar aan kabels.

Basreflexpoortontwerp
Het gebruik van deze perfecte combinatie zorgt voor een krachtigere output en een diepere bas. 

Eenvoudige installatie
Installatie met één knop voor eenvoudige aansluiting op de JBL LINK BAR.

Verpakkingsinhoud:
JBL SW10 Draadloze subwoofer

Netsnoer

Beknopte handleiding

Garantiebewijs

Technische specificaties:
  Maximaal vermogen: 300W

  Stroomverbruik stand-by: <0.5 W

  Wooferformaat: 1 x 10" (250mm)

  Frequentiebereik: 35Hz–120Hz

  Bedrijfstemperatuur: 0°C – 45°C

  5.8G Modulatie van draadloze 
zenders: GFSK

  5.8G Draadloos frequentiebereik: 
5.740MHz–5.840MHz

  5.8G Max. zendvermogen: 8dBm

  Afmetingen (B x H x D): 
305 x 440 x 305 mm (12 x 16 x 12") 

  Gewicht: 12,3 kg (27,2 lbs)

  Afmeting verpakking (B x H x D): 
360 x 503 x 360mm (14 x 20 x 14")

  Verpakkingsgewicht (bruto): 
13,5 kg (29,8 lbs)

  JBL SW10 compatibiliteit: JBL LINK BAR

10" Actieve Draadloze Subwoofer


