
Ominaisuudet
 Matala-profiilinen muotoilu

  Harman-patentoitu SSI™  
(Selectable Smart Impedance)

 Taajuusvaste niinkin alhainen kuin 27Hz

 OEM-tason luotettavuustestaus

Tämä tehopakkaus on suunniteltu kaikkia muotoja ja kokoja varten.
Uusin JBL Club-subwoofer tarjoaa uskomattoman joustavuuden asennuksen osalta. Sen matalan 
profiilin ansiosta se sopii täydellisesti myös kaikkein matalimpiin kiinnityskohtiin – ihanteellinen 
nykypäivän pienikokoisissa autoissa. Subwooferin polypropyleenikartio takaa erinomaisen 
bassovasteen niinkin alhaisilla taajuuksilla kuin 27Hz. Mutta se, mikä erottaa tämän subbarin 
tavanomaista, on sen Harman-patentoitu SSI™ (Selectable Smart Impedance), joka mahdollistaa 
bassokaiuttimen muodostaa vahvistimelle joko 2 tai 4 ohmin kuormitus kytkintä kääntämällä.
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Matala-profiilinen muotoilu
Koska nykyaikaiset pienikokoiset autot tarjoavat vähemmän tilaa, JBL Club bassokaiutin on 
suunniteltu sopimaan pieniin tiloihin. Se on ohut ja tyylikäs ilman uhrauksia äänenlaadussa.

Harman-patentoitu SSI™ (Selectable Smart Impedance)
Toisin kuin useimmissa kahden puhekelan bassokaiuttimissa, jotka tarjoavat impedanssiarvoksi 
joko 1 tai 4 ohmia tai 2 tai 8 ohmia, JBL Club -subwoofer mahdollistaa impedanssiarvot 2 tai 4 
ohmia kytkintä kääntämällä, tarjoten kaksi useimmin käytettyä impedanssiarvoa yhdelle ja samalle 
bassokartiolle. Tämä antaa järjestelmän suunnittelijoille verrattoman mahdollisuuden puristaa 
ulos vahvistimestasi viimeisinkin watti tarvitsematta tinkiä vakaudesta ja ylikuumenemisen 
turvamarginaaleista.

Taajuusvaste niinkin alhainen kuin 27Hz
Kuuntelemasi ääni on täynnä herkullisia sävyjä. Valitettavasti et aina kuule niitä kaikkia. Bassovaste, 
joka kaivautuu aina 27Hz syvyyteen, mahdollistaa sinulle matalien taajuuksien kuulemisen, joista 
olet jäänyt paitsi.

OEM-tason luotettavuustestaus
JBL testaa kunkin kaiuttimen mallin samoilla tiukoilla teknisillä ominaisuuksilla kuin autonvalmistajat, 
alistaen ne ääriolosuhteisiin, jotka rikkoisivat vähäisemmät kaiuttimet. Jäädytämme niitä, 
kuumennamme niitä, ravistelemme niitä, altistamme ne ultraviolettivalolle ja käytämme niitä täydellä 
teholla päiväkausia varmistaaksemme, että ääni-investointisi kestää vuosia.

Pakkauksen sisältö: 
250W subwoofer
Käyttöohje
Tekninen tuotelehti

Tekniset tiedot:

CLUB WS1200 
  Tyyppi: 12" bassokaiutin, matala 
asennussyvyys

 Huipputehonkesto: 1000W
 Jatkuva tehonkesto, keskiarvo: 250W
 Taajuusvaste: 27–175Hz
 Nimellisimpedanssi: 2 tai 4 ohmia,  

kytkimellä valittava
 Herkkyys (2.83V/m): 92dB
 Asennussyvyys: 3-5/16 (83mm)
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