
CONTROL X
Zestaw głośnikowy 5,25" (133 mm) do instalacji wewnątrz lub na zewnątrz budynku

Cechy 
  Potężne, uniwersalne głośniki stereo do 

instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynku

  Stworzony z myślą o najwyższej precyzji 
dźwięku

  Nowoczesne wzornictwo

  Zaprojektowane tak, aby naturalnie 
integrować się z Twoim zestawem

Wystarczająco mocne do użytku na zewnątrz. Wystarczająco stylowe 
do użytku wewnątrz. 

Od wielu lat kultowe głośniki JBL Control łączyły w sobie doskonałość kompaktowej formy z 

nowoczesną funkcjonalnością. Nowy, uniwersalny zestaw Control X cechują te same zalety 

wykonania i dźwięku, wzbogacone o wytrzymałą konstrukcję, która poradzi sobie z każdą 

pogodą. Unikalna technologia High Defi nition Imaging (HDI) zapewnia niezwykłe obrazowanie, 

naturalną równowagę oraz niesamowitą subtelność dźwięku, bez względu na okoliczności. 

Dźwięk generowany przez głośnik niskotonowy 5,25" (133 mm) oraz wysokotonowy 1" (25 mm)

CMMD® Lite charakteryzuje się taką samą mocą i wyrazistością w każdym otoczeniu.
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CONTROL X
Zestaw głośnikowy 5,25" (133 mm) do instalacji wewnątrz lub na zewnątrz budynku

Potężne, uniwersalne głośniki stereo do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynku
 Idealne rozwiązanie dla domu i fi rmy
 Wysoce odporna, dostosowana do warunków pogodowych konstrukcja
 Nowoczesne wykonanie, które doskonale wpisuje się w każde otoczenie  
 Wbudowana gwintowana wkładka 3/8"-16 oraz element zabezpieczający zapewniają 

bezpieczeństwo instalacji (elementy mocujące dołączone w zestawie)

Stworzony z myślą o najwyższej precyzji dźwięku
 5,25-calowy głośnik stożkowy z membraną polipropylenową z domieszką grafi tu, 

zapewniający głębokie basy
 Unikalna technologia High Defi nition Imaging (HDI) zapewnia niezwykłe obrazowanie, 

naturalną równowagę oraz niesamowitą subtelność dźwięku, bez względu na okoliczności. 
 Głośnik niskotonowy 1" (25 mm) CMMD® Lite emitujący precyzyjny, wyrazisty dźwięk

Nowoczesne wzornictwo
 Nowoczesne wykonanie odzwierciedlające najważniejsze zalety serii Control wzbogaconej o 

nowinki technologiczne
 Ciekawie ukształtowany profi l oferujący wytworność stylu 
 Gumowa obwódka ochronna z przodu i z tyłu 

Zaprojektowane tak, aby naturalnie integrować się z Twoim zestawem
 Pozłacane zaciski zapewniające pewność wysokiej jakości połączenia z odbiornikiem lub 

wzmacniaczem wielostrefowym 
 W zestawie udostępniane są także wsporniki montażowe, które można obracać, pochylać i 

ustawiać pod kątem, dopasowując do potrzeb użytkownika
 Dostępne w czarnym i białym wykonaniu

Zawartość zestawu
2 x głośniki JBL Control X

1 x Instrukcja obsługi

2 x regulowane wsporniki montażowe naścienne

2 x zdejmowane maskownice

Specyfi kacje techniczne 
 Rodzaj obudowy: z portem bass refl exu
 Głośnik niskotonowy:  5,25-calowy głośnik 

stożkowy z membraną polipropylenową z 
domieszką grafi tu

 Głośnik wysokotonowy: 1-calowy kopułowy 
głośnik wysokotonowy CMMD® Lite

 Zalecana moc wzmacniacza: 20 – 100 W
 Moc (szczytowa/ciągła): 200/50 W
 Pasmo przenoszenia (-3 dB): 90 Hz – 20 kHz 

(bezechowe)
 Czułość (2,83 V przy 1 m): 87 dB
 Impedancja znamionowa: 8 omów
 Częstotliwości graniczne:

2300 Hz – 12 dB/oktawę
 Wejścia: Pozłacane zaciski 5-drożne
 Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 

9-1/4" x 6-1/2" x 6-1/4"
(235mm x 165mm x 158,8mm)

 Masa: 5,8 lbs (2,63 kg) 
 Dostępne wykończenia: Czarny / biały
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