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 Ensiluokkaiset ruuvikiristeiset terminaalit

Subwoofer, joka antaa sinun päättää.

JBL ei koskaan tingi äänenlaadusta. Series III -subwooferit varmistavat, ettei sinun tarvitse 

tinkiä laitteidesi joustavuudesta. Tämän takaa ainutlaatuinen SSI™ (Selectable Smart 

Impedance) -kytkin, joka mahdollistaa järjestelmällesi sopivan 2 tai 4 ohmin impedanssin 

valinnan. Erityinen ilmajäähdytteinen puhekela parantaa tehonhallintaa ja luotettavuutta. 

Iso puhekela pystyy käsittelemään enemmän tehoa kuin tavalliset kaksituumaiset mallit. 

Lisää tehoa, luotettavuutta ja joustavuutta laadusta tinkimättä. Valitse Series III, kun haluat 

lisää tehoa.

Korkean suorituskyvyn 10" (250 mm) ja 12" (300 mm) autosubwooferit

Series III -subwooferit



Ominaisuudet ja hyödyt
SSI™ (Selectable Smart Impedance) -impedanssikytkin
Useimmissa autojen äänentoistojärjestelmissä käytetään joko 2 tai 4 ohmin impedanssia. Series III 
-subwoofereissa on ainutlaatuinen kaksitoiminen impedanssikytkin, jonka avulla voit käyttää kumpaa 
tahansa vaihtoehtoa. SSI:n avulla voit uudelleenmäärittää järjestelmäsi napinpainalluksella. Se on 
toiminto, jollaista muut valmistajat eivät tarjoa.  

Ilmajäähdytteinen puhekela
Series III:n puhekela lisää tehonhallintaa ja parantaa luotettavuutta ilmavirran avulla. Bassokartion 
rakenne kanavoi kartion synnyttämän ilmavirran kelaan, jonka runko ohjaa ilmavirran puhekelan sisä- 
ja ulkopinnalle. Tämä on ainutlaatuinen jäähdytysratkaisu erillisinä myytävissä subwooferissa.

Iso puhekela
Kolmen tuuman (75 mm) puhekela todistaa, kuinka napakka äänentoisto ei edellytä raskasta 
rakennetta. Se pystyy käsittelemään enemmän tehoa kuin tavanomaiset kaksituumaiset kelat, mutta 
on kevyempi kuin nelituumaiset mallit. Se tarjoaa täydellisen tasapainon tehonkestolle ja rakenteen 
keveydelle.

Ensiluokkaiset ruuvikiristeiset terminaalit
Teho on elintärkeää subwoofereille. Series III:n terminaaleihin voidaan liittää jopa luokan 8-gauge 
kaiutinkapeli (poikkipinta-ala 8,37 mm2), joka siirtää ääntä bassoelementtiin pienellä resistanssilla 
ja tehonhäviöllä pitkiäkin matkoja. Tämä takaa, että subwooferisi ja musiikkisi saavat kaiken 
tarvitsemansa tehon. 

Pakkauksen sisältö:
1 subwoofer
Käyttöohje

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Tekniset tiedot:

S3-1024
		Kuvaus: 10" (250mm) korkean suorituskyvyn 

autosubwoofer

		Tehonkesto: 450W RMS, 1350W huippu

		Herkkyys (@ 2.83V): 91dB

		Taajuusvaste: 30Hz – 175Hz

		Puhekelan halkaisija: 2-1/2 in. (63mm)

		Impedanssi: 2 tai 4 ohmia

		Asennusaukon halkaisija: 9-7/16" (239mm)

		Asennussyvyys: 6-15/16" (175mm)

S3-1224
		Kuvaus: 12" (300mm) korkean suorituskyvyn 

autosubwoofer

		Tehonkesto: 500W RMS, 1500W huippu

		Herkkyys (@ 2.83V): 92dB

		Taajuusvaste: 25Hz – 175Hz

		Puhekelan halkaisija: 2-1/2 in. (63mm)

		Impedanssi: 2 tai 4 ohmia

		Asennusaukon halkaisija: 11-1/8" (282mm)

		Asennussyvyys: 7" (177mm)

Korkean suorituskyvyn 10" (250 mm) ja 12" (300 mm) autosubwooferit

Series III -subwooferit
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