
Diepe, krachtige bas in je auto.

De JBL Stage 1200B subwoofer behuizing levert doordringende bas 
uit een compacte behuizing. Past in de meeste type voertuigen. Hoge 
efficiëntie gecombineerd met indrukwekkend vermogen levert rijke en 
krachtige prestaties. De 12" woofer conus en grote voice coil produceren 
samen een opmerkelijk realisme, noot-perfecte nauwkeurigheid en 
doordringende basrespons. Niet alleen een opvallend fraaie behuizing 
maar ook eenvoudig te installeren.
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Stage 1200B Enclosure
Gesloten, compacte behuizing met 12" (300mm) subwoofer
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Functies en eigenschappen
Compact ontwerp
De compacte behuizing van de JBL Stage past in bijna elk voertuig en is eenvoudig te 
installeren. Strak, slank, stijlvol en toch geen concessies aan geluid.

Perfect getuned
De luidsprekers worden zorgvuldig afgestemd om hoge SPL en lage vervorming te verzekeren. 
Dit betekent dat de gebruikelijke specificaties en individuele luidsprekerkenmerken in 
aanmerking worden genomen bij het afstemmen voor het JBL-geluid.

HARMAN standaard betrouwbaarheidstesten
JBL-luidsprekers ondergaan intensieve testprocedures die veel andere luidsprekers niet zouden 
overleven. JBL bevriest ze, bakt ze, schudt ze, bombardeert ze met ultraviolet licht en test ze 
dagenlang op hoog volume.

JBL tegen een betaalbare prijs
Dit is JBL – de luidspreker en het geluid dat al meer dan 70 jaar audio-enthousiasten in zijn 
greep heeft. Er is niets beter dan rijden met JBL-geluid.

Verpakkingsinhoud:

1 x Subwooferbehuizing

Gebruiksaanwijzing

2 x merkstickers

Technische specificaties:

  Power Handling: 250Wrms, 1000W peak

  Gevoeligheid (@2,83V): 91dB

  Frequentierespons: 34Hz – 200Hz

  Voice Coil diameter: 2 inch (50mm)

  Impedantie: 4 ohms
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