
STAGE 800BA ENCLOSURE
Stage-sarjan 8":n (200 mm) aktiivisubwoofer-järjestelmä

JBL:n uusin aktiivisubbarijärjestelmä tarjoaa mahtavaa ääntä 
pienessä paketissa.
JBL:n hämmästyttävän Stage 800BA -subwooferin tilavuus on alle 30 
litraa, mutta sen suorituskyky on uskomaton. Slot-Port-bassorefleksiaukolla 
varustetun kotelon sisällä on järjestelmään sopivaksi säädetty 100-wattinen 
RMS D -luokan vahvistin ja 8":n (200 mm) subwoofer. Kompakti Stage 800BA 
tuottaa tiukkaa, syvää bassoa missä tahansa auton audiojärjestelmässä. 
Subwoofer ja vahvistin on  suunniteltu yhtenäiseksi järjestelmäksi, mikä 
takaa  säröttömän basson jopa korkeilla tehoilla. Tukeva, mutta kevyt 
polypropyleenielementti tuottaa JBL-basson tunnusomaista potkua ja selkeää 
erottelua. Kun on aika fiilistellä, mahdollistaa basson EQ-säädin jopa 9 dB:n 
lisäyksen. Bassojärjestelmäsi on valmis toimintaan pölysuojan keskustaa 
koristavalla legendaarisella JBL®-logolla ja ylimitoitetuilla suojatangoilla.
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STAGE 800BA ENCLOSURE
Stage-sarjan 8":n (200 mm) aktiivisubwoofer-järjestelmä

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL Stage 800BA -kotelo Slot-Port-bassorefl eksiaukolla
JBL:n Slot-Port-bassorefl eksiaukolla varustettu kotelo on JBL:n suunnittelutiimin 
optimitaajuudelle suunnittelema ja säätämä. Kotelon materiaalina käytetään resonointia 
ja värähtelyä vaimentavaa MDF-levyä (medium-density fi berboard). Kevyt, mutta jäykkä 
polypropyleenista valmistettu bassoelementin kartio tarjoaa puhdasta äänentoistoa ja 
ensiluokkaista kestävyyttä niin kevyessä kuuntelussa kuin raskaassa tykityksessä.

Integroitu D-luokan 100 watin RMS-vahvistin
JBL:n subwoofer-järjestelmän sisäänrakennettu vahvistin tarjoaa elektroniikkaa, joka on 
optimoitu bassoelementin ominaisuuksien ja kotelon akustiikan kanssa. D-luokan toiminta 
merkitsee myös sitä, että vahvistin pysyy viileämpänä ja ottaa vähemmän virtaa auton 
sähköjärjestelmästä.

JBL:n langallinen RBC-säädin
Langallinen RBC-säädin (lisävaruste) on helppo asentaa, ja sen voi sijoittaa kätevästi kuljettajan 
ulottuville äänenvoimakkuuden säätämistä varten. Se on hankittavissa erikseen JBL:n 
verkkosivun kautta.

Ylikokoiset suojatangot
Ylimitoitetut suojatangot heijastavat mielikuvaa vakavasti otettavasta autohifi harrastajasta, mutta 
mikä tärkeintä, ne suojaavat kaiutinta vahingoittumiselta.

HARMAN vakio luotettavuustestaus
JBL-kaiuttimien täytyy läpäistä tiukka testausprosessi, joka tuhoaisi vähäpätöisemmät 
kaiuttimet. JBL jäädyttää niitä, kuumentaa niitä, ravistaa niitä, pommittaa niitä ultraviolettivalolla 
ja käyttää niitä täydellä teholla päiväkausia.

JBL edulliseen hintaan
Tämä on JBL — kaiutin ja ääni, joka on saanut innokkaat audiofi ilit innostumaan yli 70 vuotta. 
Parempaa matkaseuraa et löydä.

Pakkauksen sisältö:
1 x aktiivisubbarikotelo
1 pikaopas
1 x johtosarja liittimin
2 x kaksivärinen JBL-tarra

Tekniset tiedot:
    Tehonkesto: 100 W RMS, 200 W huippu
   Taajuusvaste: 30 Hz–200 Hz
   Sulake: 10 A
   Korkein virrankulutus: 9,5 A
   Virrankulutus lepotilassa: < 0,5 A 

50 mV – 16 V yleisliitäntä
   Jakotaajuudet: 60 Hz–200 Hz
   Jakosuotimien jyrkkyys: 12 dB / oktaavi
   Bassokorostus: jopa +9 dB @ 60 Hz
   Ulkomitat (L x K x S1 x S2): 

250 x 285 x 263 x 203 mm


