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Arena 125C
2-tie kaksois 5-1/2" (140 mm) keskikanavakaiutin

Kuuntele keskikanavaa, joka ei ole pelkkää puhetta.
Sano hyvästit vääristyneelle dialogille uudella JBL Arena 125C:llä. Uuden 2-tie 
keskikanavakaiuttimen kaksois 5,5" (140 mm) bassokartiot, taakse suunnatut refleksiaukot, 
ja HDI-ääniaalto-ohjain tarjoavat luonnollisen äänentoiston ja tarkkuuden kaikilla elokuva-, 
TV- ja peliohjelmilla.
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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
Kaksi 5.5-tuumaista (140 mm) polyselluloosa-bassokartiota sekä taakse suunnatut 
refleksiaukot lisäävät akustista tarkkuutta kaikkeen musiikkiisi elokuviisi ja konsolipeleihisi. 
1-tuumainen (25 mm) soft dome -diskantti tuottaa puhtaat, voimakkaat ylä-äänet. Koe 
ylivertaista tarkkuutta TV-ohjelmien, elokuvien ja pelien äänentoistossa. 

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
JBL Arena -sarjan keskeinen tekijä. 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 125C

1 x Omistajan ohjekirja

4 x itseliimautuva kumijalka

Tekniset tiedot
 Suositeltu vahvistimen teho: 20 – 150W

 Taajuusvaste 90Hz – 40kHz

 Herkkyys: 89 dB

 Nimellisimpedanssi: 8 ohmia

 Jakotaajuus: 2,5 kHz – 18 dB/oktaavi

 Kotelotyyppi: Bassorefleksi, taakse suunnatut 
refleksiaukot

 Mitat (K x L x S): 7-1/32" x 21-1/2" x 7-7/8"                                                         

   179mm x 546mm x 200mm

 Paino: 7,0 kg
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