
CONTROL X
5,25" (133mm) sisä- / ulkotilojen kaiuttimet

Ominaisuudet 
 Tehokkaat, säänkestävät sisä-/ulkotilan 

stereokaiuttimet

 Suunniteltu tuottamaan tarkka ääni

 Selkeä, ajanmukainen malli

 Rakennettu toimimaan saumattomasti 
nykyiseen järjestelmäsi kanssa

Riittävän kestävä ulkotiloihin. Riittävän tyylikäs olohuoneeseesi. 

Useiden vuosien ajan, legendaarinen JBL Control -kaiutin on onnistunut luomaan täydellisen 

yhdistelmän, jossa kohtaavat kompakti muotoilu ja korkealuokkainen suorituskyky.

Uudet Control X -kaiuttimet pakkaavat samat muotoilun ja äänentoiston ominaisuudet 

jämäkkään säänkestävään stereokaiuttimeen, joka sopii täydellisesti sekä sisä- että 

ulkokäyttöön. HDI- aalto-ohjaustekniikka tarjoaa häikäisevän tarkan stereokuvan, luonnollisen 

tasapainon sekä uskomattomat yksityiskohdat asennuspaikasta riippumatta. 5,25" (133mm) 

bassoelementti sekä 1" (25mm) CMMD® kevytdiskantti tarjoavat voimakkaan basson sekä 

kirkkaan, selkeän diskantin kaikkialla niin sisä- kuin ulkotiloissa.
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CONTROL X

Tehokkaat, säänkestävät sisä-/ulkotilan stereokaiuttimet
 Ihanteellinen kotiin tai liiketilohin
 Jämäkkä, säänkestävä kotelo
 Moderni, pienikokoinen malli soveltuu mihin tahansa ympäristöön  
 Takaosaan  integroitu 3/8"-16 kierteellä varustettu aukko sekä varmuuspidike mahdollistavat 

turvallisen asennuksen (kiinnitystarvikkeet sisältyvät)

Suunniteltu tuottamaan tarkka ääni
 5,25" (133mm) polypropyleenista ja grafi itista valmistettu bassokartio mahdollistaa syvän ja 

tehokkan basson
 HDI- aalto-ohjaus tarjoaa häikäisevän tarkan äänikuvan, luonnollisen tasapainon, sekä 

uskomattomat yksityiskohdat sijaintipaikasta riippumatta 
 1" (25mm) CMMD® Kevytdiskantti tarjoaa kirkkaan, yksityiskohtaisen äänen

Selkeä, ajanmukainen malli
 Täysin uusi muotoilu henkii myyntimenestyksen saavuttanutta Control-mallia päivitetyillä 

ominaisuuksilla
 Sulava kulmaprofi ili hienostuneella nykyaikaisella ulkonäöllä 
 Etu- ja takaosaa suojaava kumitrimmaus 

Rakennettu toimimaan saumattomasti nykyiseen järjestelmäsi kanssa
 Kultapäällysteiset naparuuvit takaavat varman ja laadukkaan liitännän vahvistimelle 
 Sisältää seinäkiinnikkeet, joita voidaan kiertää, kallistaa ja kulmittaa kuuntelijaa kohti
 Saatavana mustalla tai valkoisella viimeistelyllä

Pakkauksen sisältö

2 x JBL Control X -kaiuttimet

1 x Omistajan ohjekirja

2 x Säädettävät seinäkiinnikkeet

2 x Irrotettavaa säleikköä

Tekniset tiedot 
 Kotelotyyppi: Bassorefl eksi

 Bassoelementti:  5,25" (133mm) 
polypropyleenigrafi itti-täytteinen kartio

 Diskanttielementti: 1" (25mm) CMMD®

Lite dome

 Suositeltu vahvistimen teho: 20 –100 Wattia

 Tehonsieto (huippu/jatkuva): 200/50 Wattia

 Taajuusvaste (-3dB): 90Hz – 20kHz
(kaiuton huone)

 Herkkyys (2,83V@1m): 87 dB

 Nimellisimpedanssi: 8 ohmia

 Jakotaajuus: 2300Hz – 12dB/oktaavi

 Tuloliitännät: Kullattu 5-tie naparuuvi

 Mitat (K x L x S): 9-1/4" x 6-1/2" x 6-1/4" 
(235mm x 165mm x 158,8mm)

 Paino: 5,8 paunaa (2,63 kg) 

 Viimeistelyt: Musta / valkoinen

5,25" (133mm) sisä- / ulkotilojen kaiuttimet


