
Een diepe bas die weinig ruimte inneemt. 
De BassPro NANO van JBL levert diepe bassen en neemt tegelijkertijd maar weinig ruimte 
in beslag. JBL’s kleinste actieve subwoofer kan makkelijk verborgen worden op en voegt 
uitzonderlijke prestaties toe aan elk autoradiosysteem. De robuuste aluminium behuizing met 
geanodiseerde matzwarte textuurstructuur ziet er geweldig uit. BassPro Nano, aangedreven 
door een 100 Watt versterker, levert de krachtige bas die je van JBL verwacht en vereist een 
minimale hoeveelheid stroom van je auto.

Functies
  Grote bas, kleine ruimte

  Intelligent elektronisch ontwerp voor 
betrouwbare en buitengewone prestaties

  Aluminium behuizing

  Bass Volume Afstandsbediening

Ultra-Compact Under Seat Powered Subwoofer Systeem
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Ultra-Compact Under Seat Powered Subwoofer Systeem

Functies en eigenschappen 
Grote bas, kleine ruimte
JBL BassPro Nano levert een weergaloze bas en neemt weinig ruimte in beslag. De ingebouwde 
100Wrms-versterker is qua prestaties afgestemd op de subwoofer om heldere, strakke bassen 
te leveren. 

Intelligent elektronisch ontwerp voor betrouwbare en buitengewone prestaties
De BassPro Nano maakt gebruik van high-pass filters en begrenzers die maximale prestaties 
leveren.

Aluminium behuizing
Het robuuste aluminium ontwerp in geanodiseerd mat zwart, maar elimineert ook trillingen om 
een heldere bas te leveren vanuit een kleine ruimte.

Bass Volume Afstandsbediening
Ee afstandsbediening is inbegrepen zodat je het geluid van de bestuurdersstoel kunt regelen.

Verpakkingsinhoud:
1x Under seat subwoofer 
14x schroeven
4x kleine metalen plaat
1x kabelboom
1x Bass volume afstandsbediening (met kabel)
1x 15A zekering

Technische specificaties:
  Driver Complement: 6" x 8"  

(152mm x 203mm) Subwoofer 

  Versterkervermogen: 100Wrms;  
200W Max 

  Frequentierespons: 30Hz – 150Hz

  Zekering: 15A

  Maximale stroomafname: 13 A

  Minimale stroomafname: <600 mA

  Ingangsgevoeligheid: 0,1 V – 4,0 V 
Low-Level Input; 0.25 V – 10V  
High-Level Input

  Crossover-frequentie: 50 Hz – 150 Hz

  Crossover Slope: 12 dB/octaaf

  Bass Boost: 0dB to + 12dB @ 50Hz

  Afmetingen (L x W x H):  
10-1/4" x 7-11/16" x 2-15/16" 
(260mm x 195mm x 74,6mm)

  Gewicht: 7.78 lbs (3,53kg)


