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Arena 120
2-tie 5-1/2" (140 mm) Hylly / Surround -kaiuttimet 

Ympäröi itsesi JBL-äänellä, joka hivelee korvien lisäksi myös lompakkoa.
Vain koska olet kotona, ei tarkoita että sinun on elettävä hiljaisesti.   Tehokas 5,5" (140 mm) 
polyselluloosa-bassokartio ja 1" (25 mm) soft dome -diskantti takaavat, että JBL Arena 120 
hylly / surround -kaiutin toimii herätteenä kaikille, jotka tunnistavat laatuäänen. Legendaarisen 
JBL M2 Master Reference Monitorin inspiroimana Arena 120 voidaan kiinnittää seinään, mikä 
mahdollistaa sen, että kuulet merkittävät yksityiskohdat koko huoneen alueella kuuntelitpa sitten 
musiikkia, TV-ohjelmia, elokuvia, tai pelejä.
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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
5,5 tuumainen (140mm) polyselluloosa-bassokartio tuo huoneentäyttävän JBL-äänen 
kaikkeen musiikkiisi, TV-ohjelmiin, elokuviin, sekä konsolipeleihin. 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. 
Integroitu seinäkiinnitteinen ratkaisu joustaville asennuksille ja järjestelmien kokoonpanoille. 
Soft-touch -maalipintaviimeistely elementtien ja ääniaalto-ohjaimen ympärillä. Saatavana 
mustalla ja valkoisella viimeistelyllä, joissa koristeina minimalistiset säleiköt ja harjatut 
metallikoristeet.

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

Vain yksi osa vieläkin voimakkaampaa järjestelmää
Toimii kirjahylly- tai surround-kaiuttimena stereo- tai monikanavajärjestelmissä. Tarkoitettu 
käytettäväksi koko JBL Arena -kaiuttimien sarjan kanssa: 2 lattiakaiutinta, 2 hyllykaiutinta, 
1 keskikanavakaiutin ja 1 subwoofer-malli.

Mitä pakkaus sisältää?

2 x JBL Arena 120

1 x Omistajan ohjekirja

1 x kiinnityskehys

8 x itseliimautuva kumijalka

Tekniset tiedot
 Suositeltu vahvistimen teho: 20 – 100W

 Taajuusvaste 100Hz – 40kHz

 Herkkyys: 86 dB

 Nimellisimpedanssi: 8 ohmia

 Jakotaajuus: 2,5 kHz – 18 dB/oktaavi

 Kotelotyyppi: Akustinen ripustus

 Mitat (K x L x S): 
13-7/16" x 7-13/32" x 4-7/16" 
341mm x 188mm x 113mm

 Paino: (1 kaiutin): 3,5 kg

Arena 120
2-tie 5-1/2" (140 mm) Hylly / Surround -kaiuttimet 

Musta Valkoinen


