
Ominaisuudet lyhyesti
 Tuotemerkille omaleimainen iskuvoima ja 
JBL-basson tarkkuus

 Hillitty, ajanmukainen ulkonäkö ja tunnelma

 Äänen tehopakkaus kustannettavaan hintaan

 Vain yksi osa vieläkin voimakkaampaa 
järjestelmää

Älä unohda bassoa.
Emme koskaan rakentaisi JBL-äänijärjestelmää ja kutsuisi sitä Arenaksi 
ilman voimakastehoista bassoa. Varustettuna 10" (250 mm) korkeluokkaisella 
polyselluloosakartiolla ja kahdella bassorefleksiaukolla JBL Arena SUB 100P suorituu 
roolistaan täydellisesti. Tehokkaalla 100-wattisella D-luokan vahvistimella ryyditetty  
subbari sisältää kätevästi sijoitetut säätimet mahdollistaen helpot asetukset ja 
saumattoman integroinnin äänijärjestelmääsi.

Arena SUB 100P
10" (250 mm) Aktiivisubwoofer
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Tuotemerkille omaleimainen iskuvoima ja JBL-basson tarkkuus
10-tuumainen (250 mm) suuritehoinen polyselluloosabassokartio, jota ohjaa 100W RMS 
(200W dynaaminen) digitaalinen päätevahvistin. Kaksoisbassorefleksiaukot optimoivat 
ilmavirtauksen ja vähentävät turbulenssia sekä äänen vääristymistä bassovasteessa. 
Tietokone-optimoitu elementin sijoitus ja piirisuunnittelu. Säätimet äänentasolle, 
jakosuotimelle ja vaiheelle.

Hillitty, ajanmukainen ulkonäkö ja tunnelma
Kotelon ajanmukainen muoto pyöristetyin kulmin synnyttää sofistikoidun, modernin 
ulkonäön. 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
Tarkoitettu käytettäväksi koko JBL Arena -kaiuttimien sarjan kanssa: 2 lattiakaiutinta, 
2 hyllykaiutinta, 1 keskikanavakaiutin ja 1 subwoofer-malli. Tuloliitäntä ja säätimet 
kätevästi takana helppoa asennusta ja järjestelmän integrointia varten.

Mitä pakkaus sisältää?
1 x JBL Arena SUB 100P
1 x  Virtajohto
1 x Omistajan ohjekirja 

1 x Turvallisuustiedote

Tekniset tiedot
 10" (250mm) Polyselluloosasta valmistettu 

bassokartio

 Teho: 100W RMS (200W Dynaaminen)

 Taajuusvaste: 41Hz – 150Hz

 Jakotaajuus: 50Hz – 150Hz (säädettävä) 
24 dB/oktaavi

 Säätimet/kytkimet: Automaattinen virrankytkentä, 
jakotaajuus, taso, vaihe

 Tuloliitäntä: Yksi (1) Linjatasoinen LFE-tulo 

 Kotelotyyppi: Bassorefleksi taakse suuntaavat 
refleksiaukot

 Käyttöjännite: 100V – 240V, 50/60Hz

 Virrankulutus (Lepotila/Täysi/Teho): 
<0,5W (lepotila) / 160W/2,1A (max – 120V) / 
160W/1,5A (max – 230V)

 Mitat (K x L x S): 14-5/16" x 14-1/2" x 16"                                                         
 364 mm x 368 mm x 406 mm

 Paino: 10,9 kg
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