
Mahtava basso kompaktista aktiivisubbarista.

BassPro SL on aktiivinen bassokaiutin, joka sopii useimpien automallien etupenkin alle, ja 

täydentää auton äänentoistojärjestelmän matalia taajuuksia tarjoamalla voimakkaan bassotoiston. 

Säädettävä elektroninen jakosuodin ja joustavat EQ-asetukset mahdollistavat BassPro SL:n 

virittämisen järjestelmääsi, autosi akustiseen ympäristöön ja kuuntelumieltymystesi mukaisesti. 

Hyvän hyötysuhteen omaava vahvistin ohjaa bassokartiota tehokkaasti eikä ylikuumene 

rajussakaan kuuntelussa. BassPro SL tarjoaa runsaasti bassoa, eikä se vaadi paljon tilaa.
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BassPro SL 
Auton istuimen alle sijoitettava 8" (200 mm) aktiivibassokaiutin
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Pakkauksen sisältö
1 aktiivinen bassokaiutinkotelo
4 kiinnitysruuvia
Käyttöohjeet

Tekniset tiedot
BassPro SL

  Kuvaus: Aktiivinen, istuimen alle sijoitettava 
bassokaiutinkotelo

  Bassokartio: 8" (200mm)

  Vahvistimen teho: 125W RMS

  Taajuusvaste: 35Hz – 120Hz

  Sulake: 20A

  Suurin virrankulutus: 12A

  Lepovirrankulutus: <800mA

  Tuloherkkyys: 0,2V – 2V linjatason tulo;  
2V – 20V kaiutintason tulo

  Jakotaajuus: 50Hz – 120Hz

  Jakosuotimen jyrkkyys: 12dB/oktaavi

  Bassokorostus: 0dB to +9dB @ 70Hz

  Mitat (P x L x K): 13-9/16" x 9-7/8" x 2-13/16" 
(344mm x 250mm x 71mm)

Patentoitu, matala-profiilinen bassokartio
BassPro SL:n 8" (200 mm) bassokartio, joka on sijoitettu patentoimaamme ABS-
koteloon, on suunniteltu erityisesti tarjoamaan alhaista säröä ja erinomaista bassotoistoa. 
Tuloksena on uskomaton bassotoisto kompaktista kotelosta. 

Tehokas D-luokan vahvistin
Vahvistin, joka ohjaa BassPro SL:n kartiota tuottaa vain vähäisesti lämpöä, eikä se vaadi 
paljon virtaa auton sähköjärjestelmästä.

Älykäs virtapiirisuunnittelu
BassPro SL käyttää hyväkseen mukautettua virtapiiriä, joka suojaa ja mahdollistaa 
optimaalisen suorituskyvyn vaihtelevilla lähtötasoilla ilman vaikutusta suorituskykyyn  
tai selkeyteen. 

Järjestelmäohjaus
Säädettävä elektroninen jakosuodin mahdollistaa säädöt välillä 50Hz-120Hz, 
jolloin voit valita BassPro SL:lle parhaan mahdollisen integroinnin ajoneuvosi  
äänijärjestelmän kanssa. 

Linja- ja kaiutintason tulot
Asennuksen joustavuuden varmistamiseksi BassPro SL sisältää sekä linja- että 
kaiutintason tuloliitännät. Tämä mahdollisaa liitännät sekä tehdasasennuksiin että 
markkinoilla toimitettaviin järjestelmiin. Jos käytät kaiutintason tuloja liittääksesi BassPro 
SL:n päälaitteeseen, voit käyttää tulokuormakytkintä ja siirtyä tilasta “Matala” tilaan 
“Korkea” parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi.

Langallinen kaukosäätö tasonvoimakkuudelle
BassPro SL on yhteensopiva RBC Remote Bass -ohjaimen kanssa (myydään erikseen), 
joka mahdollistaa kaukosäädön tasonvoimakkuudelle.

Auton istuimen alle sijoitettava 8" (200 mm) aktiivibassokaiutin


