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Harman
 JBL w przystępnej cenie

Subwoofer JBL BassPro Hub rozkołysze lusterko wsteczne.
Nowy subwoofer JBL BassPro Hub gwarantuje perfekcyjne działanie bez zabierania 
miejsca pasażerom lub w bagażniku. Zintegrowany subwoofer aktywny idealnie mieści się 
w środku koła zapasowego i gwarantuje bezproblemowy montaż oraz system dźwiękowy 
poza zasięgiem wzroku. Wbudowany wzmacniacz klasy D zapewnia moc 200 W RMS i z 
subwooferem BassPro Hub oraz obudową tworzy cały system. Lekka, 11-calowa (279 mm) 
membrana stożkowa subwoofera z włókna szklanego z gumowym zawieszeniem zapewnia 
moc i uderzenie gwarantowane przez basy JBL. Ochrona przed przegrzaniem (OTP) oraz 
ochrona przed przeładowaniem (OCP) dają gwarancję prawidłowego działania przy wysokim 
poziomie głośności. Dołączony pilot zdalnego sterowania pozwala na regulację dolnej 
częstotliwości granicznej, wzmocnienia, faz oraz podbicie basów o 12 dB, kiedy masz na 
to ochotę. Niezależnie od tego, czy jeździsz spokojnie, czy się ścigasz, JBL BassPro w 
okamgnieniu zostawia konkurencję w tyle.

11-calowy (279 mm) subwoofer do montażu w kole zapasowym z wbudowanym wzmacniaczem 
o mocy RMS 200 W i pilotem zdalnego sterowania.

BassPro Hub
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Zawartość zestawu:
Subwoofer BassPro Hub
Karta charakterystyki
Skrócona instrukcja obsługi (pełna instrukcja 
dostępna online)
Sprzęt do montażu w pojeździe
Wiązka przewodów
Pilot zdalnego sterowania z 5-metrowym kablem

Specyfikacje techniczne:
		Moc wzmacniacza: 200 W RMS przy 2 omach

		Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 150 Hz

		Bezpiecznik: 30 A

		Maksymalny pobór prądu: 30 A

		Spoczynkowy pobór prądu: <1,2 A

		Częstotliwość odcięcia: 50 Hz – 150 Hz

		Nachylenie odcięcia: 24 dB/oktawę

		Podbicie basów: 0–12 dB (zmienne) 
przy stałej 50 Hz

		Czułość wejścia liniowego: 0,2 V – 4 V

		Czułość wejścia poziomu głośników: 
0,5 V – 10 V

		Wymiary (gł. x wys.): 14-3/16" x 6-1/2" 
(360 mm x 165 mm)

Cechy i korzyści 
Stożkowa membrana woofera z włókna szklanego z gumowym zawieszeniem
11-calowa (279  mm) membrana stożkowa została zaprojektowana tak, aby zapewnić mocne i 
głębokie basy o niskim współczynniku zniekształceń i bez niepożądanych zakłóceń. 

Wbudowany wzmacniacz klasy D o mocy RMS 200 W
Wzmacniacz wbudowany w subwoofer JBL został zoptymalizowany do pracy w zestawie z wooferem. 
Wzmacniacz klasy D wytwarza mniej ciepła i pobiera mniej energii z instalacji elektrycznej pojazdu, 
dzięki czemu jest doskonałym rozwiązaniem.  

Przewodowy pilot z interfejsem użytkownika
Regulacja wzmocnienia dostosowuje poziom głośności prosto z fotela kierowcy. Przełącznik faz 
zmienia fazę wejściową na odwróconą lub nieodwróconą. (Może być to pomocne przy rozwiązywaniu 
problemów). Regulacja częstotliwości podziału dostosowuje częstotliwość podziału do dowolnego 
poziomu między 50 Hz a 150 Hz. Regulacja skrzyni basowej zapewnia 12 dB wzmocnienia.

Wejścia liniowe i głośnikowe
JBL BassPro Hub ma wejścia liniowe i głośnikowe, które umożliwiają podłączenie go do każdego 
samochodowego systemu audio, dzięki czemu świetnie nadaje się do rozbudowy fabrycznych 
systemów lub stworzenia własnego systemu od podstaw.

Standardowe testy niezawodności Harman
Głośniki JBL muszą przejść szereg testów, które zniszczyłyby słabsze głośniki. JBL zamraża je, 
rozgrzewa, wstrząsa nimi, opala światłem ultrafioletowym oraz włącza na pełną moc przez kilka dni.

JBL w przystępnej cenie
To JBL – firma produkująca głośniki i sprzęt audio, która od ponad 70 lat ekscytuje entuzjastów 
muzyki. Nie ma nic lepszego niż jazda z JBL.

BassPro Hub
11-calowy (279 mm) subwoofer do montażu w kole zapasowym z wbudowanym wzmacniaczem 
o mocy RMS 200 W i pilotem zdalnego sterowania.


