
Esittelemme uuden JBL Stage -subwooferin — uskomaton basso 
suhteessa hintaan!
JBL Stage -autosubwooferit suunniteltiin tuottamaan mahtava bassotoisto matalalla säröllä 
jopa 1000 watin tehonkestolla. (Saatavissa kolmen kokoisena — 200 mm (8"), 250 mm (10"), 
300 mm (12") — kaiken kokoisiin autoihin pikkuautosta limusiiniin.) Näissä subwoofereissa on 
kevyt mutta jäykkä polypropyleenibassokartio ylellisellä kumireunuksella, joka tarjoaa korkean 
hyötysuhteen ja superkestävyyden sekä optimaalisen liitettävyyden erilaisiin vahvistimiin. 
Lisäksi subwooferimme ja kaiuttimemme ovat alan johtavien insinöörien virittämiä, jolla 
savutettaan tunnusomainen JBL-ääni.
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Ominaisuudet ja hyödyt
Kolmessa koossa kaikkiin käyttökohteisiin, ympäristöihin ja budjetteihin sopivana
Stage 810 — 200 mm (8") basso, 200 W RMS ja 800 W huipputeho.
Stage 1010 — 250 mm (10") basso, 225 W RMS ja 900 W huipputeho.
Stage 1210 — 300 mm (12") basso, 250 W RMS ja 1000 W huipputeho.

Korkealuokkaiset materiaalit superluotettavuuden takaamiseksi 
Polypropyleenikartiot ja kumireunukset autoteollisuuteen luokiteltuja materiaaleja käyttäen 
antavat selkeän äänentoiston ja suuren kestävyyden: onpa kyseessä taustamusiikki bulevardilla 
tai aika näyttää ja loistaa. Basso on kaikki kaikessa!

HARMANin vakio luotettavuustestaus
JBL-kaiuttimet läpikäyvät tiukan testausprosessin, joka tuhoaisi vähäpätöisemmät kaiuttimet. 
JBL jäädyttää niitä, kuumentaa niitä, ravistelee niitä, ampuu niitä ultraviolettivalolla ja käyttää 
niitä täydellä teholla päivätolkulla.

Kilpailukykyisesti viritetty
Kaiuttimet on viritetty huolellisesti varmistamaan korkean äänenpainetason ja alhaisen 
vääristymän. Tämä tarkoittaa, että normaalien teknisten tietojen lisäksi huomioidaan yksilölliset 
kaiuttimen ominaisuudet, kun JBL-ääntä viritetään.

JBL kohtuulliseen hintaan
Tämä on JBL — kaiutin ja ääni, joka on innostanut audioharrastajia jo 70 vuotta. Parempaa 
matkaseuraa et löydä.

Pakkauksen sisältö:
1 x subwoofer
1 x vaahtotiiviste
Omistajan opaskirja
2 x kaksivärinen tuotemerkkitarra 

Tekniset tiedot:
Stage 1210
  Tehonkäsittely: 250 W RMS, 1000 W 

huippu
  Herkkyys (@ 2,83 V): 91 dB
  Taajuusvaste: 34 Hz - 200 Hz
  Puhekelan halkaisija: 50,8 mm (2 tuumaa)
  Impedanssi: 4 ohmia

Stage 1010
  Tehonkäsittely: 225 W RMS,  

900 W huippu
  Herkkyys (@ 2,83 V): 89 dB
  Taajuusvaste: 35 Hz - 200 Hz
  Puhekelan halkaisija: 38,8 mm  

(1,5 tuumaa)
  Impedanssi: 4 ohmia

Stage 810 
  Tehonkäsittely: 200 W RMS,  

800W huippu
  Herkkyys (@ 2,83 V): 88 dB
  Taajuusvaste: 38 Hz - 200 Hz
  Puhekelan halkaisija: 38,8 mm  

(1,5 tuumaa)
  Impedanssi: 4 ohmia
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