
Sarjan II bassorefleksikotelo mahdollistaa paremman hyötysuhteen ja suuremman tehon ilman refleksiaukossa 
esiintyvää kohinaa tai “puksutusta”. Patentoitu Slipstream -portti vähentää dramaattisesti refleksiaukossa esiintyvää 
kohinaa suurilla äänenpainetasoilla minimoimalla ilmavirran turbulenssia. High-roll -reunus, patentoitu kartiomalli 
ja pitkäiskuinen elementti tarjoavat sarjan II -kotelossa syvemmän, voimakkaamman ja tarkemman basson, kuin 
perinteisissä bassorefleksikoteloissa. Lisäksi ainutlaatuinen SSI™ (Smart Selectable Impedance) -kytkin mahdollistaa 
valinnan 2:n tai 4 ohmin impedanssille optimaalisen kaiutinkokoonpanon toteuttamiseksi. Siinä on kaikki, mitä 
tarvitset kompaktia ja helposti asennettavaa koteloa varten.
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Ominaisuudet ja hyödyt

Slipstream™ -bassoportti 
Suurilla äänenpainetasoilla, ilmavirran 
turbulenssi bassorefleksiaukossa voi 
luoda ääntä joka kuulostaa siltä kuin 
bassoelementti hajoaisi. Sarjan ll koteloiden 
Slipstream-portit minimoivat turbulenssin 
ja poistavat ei-toivotut pyörteiden 
muodostukset.

SSI™ (Selectable Smart Impedance)
Useimmat auton äänentoistojärjestelmien 
mallit vaativat 2- tai 4 ohmin impedanssin. 
Sarjan II bassokaiuttimessa on ainutlaatuinen 
kaksois-impedanssikytkin, joka mahdollistaa 
molemmat impedanssivaihtoehdot. SSI 
antaa sinulle mahdollisuuden määrittää 
järjestelmäsi yksinkertaisesti kytkintä 
kääntämällä – ei saatavana miltään muulta 
valmistajalta. 

High-roll surround
Sarjan II -kotelo sisältää High-roll surroundin, 
joka tarjoaa upean kartioreunajousituksen 
ja samalla maksimaalisen iskunpituuden. 
Sen lisäksi, että se lisää kartion pinta-alaa, 
se tarjoaa myös huomattavaa lineaarista 
vakautta ja luotettavuutta. 

Patentoitu kartion muoto 
JBL-subbarikartioita ei ole rakennettu 
ainoastaan tykittämään matalimpia bassoja 
–  se on myös rakennettu kestämään. 
Sarjan II -kotelossa käytetyn bassokartion 
ainutlaatuinen muotoilu takaa erinomaisen 
jäykkyyden pitkäkestoiselle suorituskyvylle. 

Pitkäiskuinen kartio
Mitä pidempi bassokartion poikkeama on, 
sitä enemmän ilmaa se liikuttaa. Ja mitä 
enemmän ilmaa se liikuttaa, sitä enemmän 
bassoa tunnet. Sarjan II -kotelossa käytetty 
pitkäiskuinen kartio takaa tehokkaat ja 
syvät bassoäänet. Juuri niin kuin sinä ne 
haluat.

Pakkauksen sisältö

1 bassorefleksikotelo

Käyttöohjeet

Tekniset tiedot:

S2-1224SS 

Kuvaus: 12" (300mm) Slipstream 
-bassorefleksikotelo

Bassokartio: 12" (300mm)

Tehonkesto: 275W RMS, 1100W huippu

Herkkyys (@ 2,83 V): 93 dB

Taajuusvaste: 25Hz – 175Hz

Impedanssi: 2 tai 4 ohmia, kytkimellä 
valittavissa

Mitat: (P x S x K):  
23-5/8" x 13" x 16-3/8" 
(600mm x 330mm x 415mm)
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