
STAGE 800BA ENCLOSURE
Stage Series Actief 8" (200 mm) Subwoofersysteem

Het nieuwste subwoofersysteem met eigen versterker van JBL 
geeft grote output in een klein pakketje.

De verbazingwekkende Stage 800BA subwoofer van JBL is compact en 
levert een daadkrachtige prestatie. Binnenin de slot-vented behuizing zit 
een klasse D-versterker afgestemd op 100 watt RMS en een 8" (200 mm) 
subwoofer. De compacte Stage 800BA voegt een strakke, diepe bas toe aan 
ieder audiosysteem in de auto. De subwoofer en versterker zijn ontworpen 
als een systeem om een geweldige vervormingsvrije bas te garanderen, zelfs 
bij hoge outputniveaus. De harde, lichtgewicht polypropylene woofer geeft 
die kenmerkende dreun en helderheid van de JBL-bas. Als het tijd is om te 
showen en stralen, is de bas EQ-regelaar goed voor een boost van 9 dB. Met 
het legendarische JBL®-logo op de voorkant en het midden van de stofkap 
en de extra grote beschermingsbalken heb je een bassysteem dat er altijd 
klaar voor is.
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STAGE 800BA ENCLOSURE
Stage Series Actief 8" (200 mm) Subwoofersysteem

Functies en eigenschappen 
JBL Stage 800BA slot-vented behuizing
De slot-vented behuizing van JBL is door het engineering team van JBL ontworpen en ‘getuned’ 
op de optimale frequentie. De behuizing is gemaakt van MDF (medium-density fi berboard) om 
resonantie en ongewenste echo te minimaliseren. De lichtgewicht, maar harde wooferconus van 
polypropyleen levert een schone weergave en superieure duurzaamheid voor rustig luisteren of 
hoog volume.

Ingebouwde Klasse D 100W RMS versterker
De in het subwoofersysteem van JBL ingebouwde versterker levert elektronica passend en 
geoptimaliseerd voor subwoofereigenschappen en behuizingsakoestiek. Klasse D betekent ook 
dat de versterker koeler blijft en minder stroom wegtrekt van het elektrische systeem van de auto.

JBL RBC bekabelde afstandsbediening
De RBC bekabelde afstandsbediening (optioneel) kan eenvoudig worden geïnstalleerd om het 
volume vanaf de bestuurdersstoel te bedienen. Deze is apart verkrijgbaar via de JBL-website.

Extra grote beschermingsbalken
De extra grote beschermingsbalken laten zien dat je een ‘serieuze car-audioliefhebber’ bent, 
maar nog belangrijker is dat ze geweldig werken als bescherming van de luidspreker tegen 
schade.

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 Behuizing voor subwoofer met eigen 
versterker
1 beknopte handleiding
1 x Bedradingsbundel met aansluitingen
2 x tweekleurige JBL-merkstickers

Technische specifi caties:
    Power Handling: 100Wrms, 200W peak
   Frequentiebereik: 30Hz – 200Hz
   Zekering: 10 A
   Maximaal stroomverbruik: 9,5 A
   Ruststroomverbruik: <0,5A 

50 mV – 16 V Universal Interface
   Crossoverfrequentie: 60 Hz–200 Hz
    Crossover curve: 12 dB/octaaf
   Basboost: tot wel +9 dB @ 60 Hz
   Afmetingen (B x H x D1 x D2):

9-7/8" x 11-1/4" x 10-3/8" x 8" 
(250 x 285 x 263 x 203 mm)


