
Eigenschappen
 Low-profile ontwerp

 Harman eigen SSI™  
 (Selectable Smart Impedance)

 Frequentierespons zo laag als 27Hz

 OEM-niveau betrouwbaarheid getest

Dit vermogen is gemaakt voor alle soorten en maten.
JBL’s nieuwste Club subwoofer biedt ongelooflijke flexibiliteit bij de installatie. Het  
low-profile ontwerp past perfect in de meest ondiepe behuizingen – ideaal voor de 
hedendaagse compacte auto’s. Polypropyleen woofer conussen leveren uitzonderlijke 
basweergave bij frequenties van slechts 27Hz. Wat deze sub echt bijzonder maakt is 
Harman’s eigen SSI™ (Selectable Smart Impedance), die het mogelijk maakt de subwoofer 
om de versterker 2 of 4 ohm te sturen met het omzetten van een schakelaar.

Club Subwoofer



Low-profile ontwerp
Omdat de huidige compacte auto’s minder ruimte bieden, is de JBL Club Subwoofer ontworpen 
om in kleine behuizingen te passen. Deze is slank, strak, stijlvol, en doet geen concessies aan 
geluidskwaliteit.

Harman eigen SSI™ (Selectable Smart Impedance)
In tegenstelling tot de meeste dual-voice coil woofers, die 1 of 4 ohm of 2 of 8 ohm bieden, stelt 
de JBL Club Subwoofer de luisteraar in staat 2 ohm en 4 ohm te selecteren met een omzetten van 
een schakelaar, de twee meest gebruikte impedanties van een enkele woofer. Hierdoor heeft de 
systeemontwerper ongekende flexibiliteit om de versterker optimaal te benutten zonder afbreuk 
te doen aan stabiliteit en thermische veiligheidsmarges.

Frequentierespons zo laag als 27Hz
Uw audio wordt gevuld met weergaloze klanken. Helaas hoort u niet altijd alle klanken. Met lage 
tonen in die diepte van 27Hz hoort u low-end frequenties die u hebt gemist.

OEM-niveau betrouwbaarheid getest
JBL toetst elke luidsprekerontwerp aan rigide specificaties, en stelt ze bloot aan extreme 
omstandigheden die mindere speakers niet zouden overleven. We bevriezen ze, we bakken ze, we 
schudden ze, we bestralen ze met ultraviolet licht en we gebruiken ze dagenlang op volle kracht 
om ervoor te zorgen dat uw audio-investering jaren meegaat.

Verpakkingsinhoud: 
250W subwoofer 
Gebruikershandleiding 
Technisch specificiatie overzicht

Technische specificaties:
CLUB WS1200
 Type: 12" Shallow Mount Subwoofer

 Piekvermogen: 1000W

 Piekvermogen, continue gemiddelde: 250W

 Frequentiebereik: 27–175 Hz

 Nominale impedantie: 2 ohm of 4 ohm, 
selecteerbaar met schakelaar

 Gevoeligheid (2.83V/m): 92dB

 Montage diepte: 3-5/16 (83mm)
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