
Nauti voimakkaasta bassosta hankkimalla lujatekoinen
JBL-kaksoissubbari.

Koteloitu JBL Stage 1220B on 12" (300mm) kaksoissubbari, joka 
tarjoaa tehokasta bassoa edulliseen hintaan. Korkean teknologian 
subwooferit on suunniteltu käsittelemään suuria tehoja täyteläistä 
bassotoistoa varten, mutta ne toimivat samalla tehokkaan kevyesti 
loihtien esiin musiikilliset yksityiskohdat. Subwooferit on sovitettu 
täydellisesti bassorefleksiaukolla varustettuun mattopäällysteiseen 
koteloon, joka on rakennettu kestämään.
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Ominaisuudet ja hyödyt 
12"(300mm) JBL STAGE -kaksoissubwooferit
JBL Stage -subwooferit on tehty high-end materiaaleista, jonka ansiosta niiden kevyet, mutta 
samalla jäykät kartiot toistavat bassoa tehokkaasti.

Suuri tehonkesto
Kaksoissubwooferit voivat käsitellä jopa 500 watin RMS- ja 1000 watin huipputehoja 2 ohmin 
kuormituksella, joten voit syöttää niihin todella suuren määrän tehoa.

Lujatekoinen bassorefl eksikotelo
Mattopäällysteinen 5/8" MDF-kotelo on tehty kestämään kulutusta; bassorefl eksiaukko lisää 
kokonaistehokkuutta.

Basso, jossa on voimaa ja selkeyttä
Korkea hyötysuhde yhdistettynä bassokartion lujaan rakenteeseen tuottaa tunnusomaisen
JBL-basson, jossa on todellista potkua ja musiikillista tarkkuutta.

Kompakti kotelo verrattuna kilpailijoihin
JBL suunnitteli Stage 1220B:n pienemmäksi verrattuna tyypilliseen kaksoissubbarikoteloon, 
jonka ansiosta se mahtuu useampaan ajoneuvoon.

Kilpailukykyinen hinta
Huokea hintalappu verrattuna kilpailijoihin tekee JBL Stage 1220B -subbarista erinomaisen 
valinnan useimmille asiakkaille.

Pakkauksen sisältö:
 1 x subwooferkotelo 
Käyttöohjeet
2 x tuotemerkkitarra

Tekniset tiedot:
    Tehonkesto: 500 wattia RMS/

1000 wattia huippu 

    Herkkyys: 94 dB

    Taajuusvaste: 34 Hz – 200 Hz

    Nimellisimpedanssi: 2 ohmia 

    Puhekelan halkaisija (molemmat): 
50,8mm (2 tuumaa)

    Kotelon mitat: 30-1/8"L x 15"K x
13-11/16"S1 x 10-1/2"S2

    Kotelon materiaalit: 5/8" MDF mustalla 
mattopäällysteellä
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