
Tehosta tilankäyttöä ja korosta bassoa valitsemalla JBL BassPro Micro.
JBL BassPro Micro on uusi bassoratkaisu telakoitavalla toteutuksella. Tämä ultra-

kompakti aktiivisubwoofer-järjestelmä tarjoaa hämmästyttävän bassotoiston, joka vaikuttaa 

uskomattomalta kokoonsa nähden. 140 W D-luokan vahvistimen ja patentoidun subwooferin 

yhdistelmä tuottaa 100 dB 10 jalan etäisyydellä! Subwooferin kotelo on telakoitu kiinteään 

vahvistinjalustaan, mutta voidaan irrottaa muutamassa sekunnissa, jolloin vapautuu 

ylimääräistä tavaratilaa! BassPro Micro sisältää kaiutin- ja linjatason tulot, jotka voidaan 

helposti kytkeä ajoneuvon olemassa olevaan äänentoistojärjestelmään. Siinä on säätimet 

tuloherkkyyttä, jakotaajuutta ja vaihetta varten sekä bassokorjain (EQ) 9 dB tehostuksella. 

BassPro Micro virtaviivaisine muotoiluineen tarjoaa ihanteellisen ratkaisun, kun haluat 

parantaa autosi äänentoistojärjestelmää. Halutessasi voit lisätä basson määrää ketjuttamalla 

kaksi yksikköä yhteen ja luoda todellista tykitystä.
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Pakkauksen sisältö:
BassPro Micro Subwoofer -kotelo

BassPro Micro -vahvistinalusta

Tarvikkeet ajoneuvoon kiinnitystä varten

Pikaohje

2 RCA-sovitinta  

Tekniset tiedot:
 Kaiutinelementti: 8" (200 mm) Bassokartio

 Vahvistimen teho: 140W RMS

 Taajuusvaste: 35 Hz – 120 Hz

 Sulake: 15 A

 Suurin virrankulutus: 14,5 A

 Lepovirrankulutus: <800 mA

 Tuloherkkyys: 0,05 V – 2,0 V matala 
tulotaso; 0,5 V – 20 V korkea tulotaso

 Jakotaajuus: 50 Hz – 120 Hz

 Jakosuotimen jyrkkyys: 12 dB/oktaavi

 Basson tehoste: 0dB  – + 9dB @ 65 Hz

 Mitat (P x L x K):  
16-3/16" x 7" x 10-7/8" 
(411 mm x 177 mm x 275 mm)

Ominaisuudet ja hyödyt
Tyylikäs ulkonäkö ja älykäs muotoilu
BassPro Micro näyttää yhtä hyvältä kuin se kuulostaa. Kestävällä kankaalla päällystetty säleikkö, 
satiinikromireunuste ja kotelon mattamusta viimeistely saavat sinut todennäköisesti esittelemään ystävillesi 
mikä se on, joka kuulostaa näin hyvältä.

Pikalukitus
BassPro Micro on varustettu pikalukituksella, joka mahdollistaa kotelon irrottamisen hetkessä 
asennusjalustana toimivasta vahvistinyksiköstä. Bassokotelon irrotus vapauttaa ylimääräistä kuljetustilaa 
tarpeen vaatiessa.

Integroitu D-luokan vahvistin, jossa 140 wattia RMS-tehoa
Vahvistimen elektroniikka ja suorituskyky on optimoitu BassPro Micro -subwooferin ominaisuuksia sekä 
kotelon akustiikkaa varten. D -luokka tarkoittaa myös, että vahvistin toimii viileämpänä ja vie vähemmän 
virtaa ajoneuvon sähköjärjestelmästä.

Kaiutin- ja linjatason tulot
BassPro Micro -järjestelmä on suunniteltu yhteensopivaksi lähestulkoon kaiken tyyppisten ajoneuvojen 
äänentoistojärjestelmien kanssa. Siinä on kaiutintason tulot tehdasasennettuja järjestelmiä varten 
sekä linjatason RCA-tulot jälkimarkkinoiden high-end-järjestelmiä varten. BassPro Microssa on myös 
nelikanavainen korkean tason tulo, jolla varmistetaan “non-fading”-basso.

Audion tunnistinpiiri ja herätevirtaliitäntä
BassPro Microssa on audion tunnistinpiiri, joka mahdollistaa subwooferin kytkeytymisen päälle sekä 
siirtymisen lepotilaan aikakatkaisulla. Aikakatkaisu on asetettu 3 minuuttiin. (Järjestelmässä on suhteellisen 
hidas aikavakio, jotta vältetään tahaton päälle kytkeytyminen.) Automaattinen audiotunnistinpiiri kytkee 
vahvistimen päälle, kun se havaitsee audiosignaalin. Tunnistinpiiri voidaan kytkeä pois päältä, kun halutaan 
käyttää herätevirtaa vahvistimen päälle kytkemiseksi.

Ketjutusliitäntä
Vieläkin iskevämpää bassoviritystä varten on mahdollista linkittää yhteen kaksi BassPro Microa yksinkertaisesti 
käyttämällä 3,5 mm standardiliittimiä. Lisäjohdotusta ei tarvita.

Tuloherkkyys, jakotaajuus, basson EQ-säätö ja vaiheistus
Käytettävissä on rivi kytkimiä ja säätimiä, joilla voidaan hienosäätää BassPro Micron suorituskykyä ajoneuvon 
tyypin, sijoituspaikan ja mieltymyksen mukaisesti: Tuloherkkyyden säädin mahdollistaa maksimaalisen 
signaalitason asetuksen järjestelmälle ilman huippujen leikkautumista tai bassovasteen vääristymistä. 
Jakotaajuuden säädin mahdollistaa oikeaoppisen taajuuden asettamisen ajoneuvokohtaisesti. Basson 
EQ-säädin voi tehostaa bassovastetta jopa 9 dB. Vaihekytkin mahdollistaa oikeaoppisen vaiheistuksen 
subwooferin ja pääkaiuttimien välille, riippumatta kaiuttimen sijaintipaikasta ajoneuvossa. Lopputuloksena 
on vääristymätön matalataajuinen vaste kaiken tyyppiselle musiikille.
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