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Kaikki konserttilavan äänet. Vähennetään vain pääsylipun hinta.
JBL Arena 170 lattiakaiutin luo kotiisi todellisen teatterikokemuksen, joka samalla tuntuu 
epätodellisen kohtuuhintaiselta. Kaiuttimen (HDI) ääniaalto-ohjaus ja 1 tuuman (25 mm) 
soft dome -diskantti sekä 7" (178 mm) polyselluloosasta valmistettu bassokartio tarjoavat 
sensaatiomaisen tehon ja tarkkuuden, jossa erottuvat tarkasti korkeat ja matalat äänet. Eikä 
ihme: Arena 170 on inspiroitu omilla M2 Master Reference Monitoreillamme, joita pidetään 
monien mielestä markkinoiden kaikkein kehittyneimpinä studio-monitoreina. Arena 170 ei 
petä sinua kun kyseessä on kustannustehokas, kirkas, dynaaminen ja tarkka äänentoisto.
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Inspiraatio tälle on saatu JBL:n legendaarisesta M2 Master Reference Monitorista
Teräväpiirtokuvannus (HDI) ääniaalto-ohjainteknologia ottaa mallinsa legendaarisesta JBL M2 
Master Reference Monitorista. Tietokone-optimoitu elementtien paikannus ja piirisuunnittelu 
tuottavat ihanteellisen suorituskyvyn ja elävän äänimaiseman kuvantamisen. Testattu akustinen 
ylivertaisuus mittausten ja käyttökokemuksiin perustuvien arviointien avulla.

Tunnusomaista JBL-kaiuttimen suorituskykyä
7-tuumainen (178 mm) tehokas polyselluloosabassokartio toimii yhdessä taakse suunnatun 
bassorefleksiportin kera loihtien esiin äänentoistollista tarkkuutta, joka on seisaaltaan annettavien 
aplodien arvoinen. 1-tuumainen (25 mm) soft dome -diskantti tuottaa puhtaat, voimakkaat ylä-
äänet. Jämäkkä ulottuva bassovaste, joka on optimoitu puoleensa vetävään kuunteluun, olipa 
kyseessä elokuvat, TV, musiikki tai konsolipelit. 

Hillitty, ajanmukainen ulkonäkö ja tunnelma
Kotelon ajanmukainen muoto pyöristetyin kulmin synnyttää sofistikoidun, modernin ulkonäön. Soft-
touch -maalipintaviimeistely elementtien ja ääniaalto-ohjaimen ympärillä. Saatavana mustalla ja 
valkoisella viimeistelyllä minimalistisin ristikoin ja harjatuin metallikoristein.

Äänen tehopakkaus kustannettavaan hintaan
Täydellinen troikka JBL-tehokkuutta, tarkkuutta ja kustannettavaa hintaa.

Vain yksi osa vieläkin voimakkaampaa järjestelmää
Tarkoitettu käytettäväksi koko JBL Arena -kaiuttimien sarjan kanssa: 2 lattiakaiutinta, 
2 hyllykaiutinta, 1 keskikanavakaiutin ja 1 subwoofer-malli.

Mitä pakkaus sisältää?
1 x JBL Arena 170

1 x Omistajan ohjekirja

4 x mattopiikki

Tekniset tiedot
 Suositeltu vahvistimen teho: 20 – 200W

 Taajuusvaste 44Hz – 40kHz

 Herkkyys: 87 dB

 Nimellisimpedanssi: 8 ohmia

 Jakotaajuus: 2,1kHz – 18 dB/oktaavi

 Kotelotyyppi: Bassorefleksi, taakse suunnatulla 
refleksiaukolla

 Mitat (K x L x S): 37-3/4" x 8-17/32" x 11-1/8" 
959mm x 217mm x 283mm

 Paino: 12,5 kg
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