STAGE 1220B

Dual 12" (300mm) Stage-subwoofers gemonteerd in een slot-vented behuizing

Geniet van krachtige bas uit een robuuste JBL dual behuizing.
JBL’s Stage 1220B, een dual 12" (300mm) sub behuizing, levert
krachtige bas voor een betaalbare prijs. De hightech subs zijn ontworpen
voor het verwerken van voldoende vermogen voor diepe, naukeurigheid
bas, maar zijn voldoende flexibel en efficiënt om indrukwekkende
muzikale precisie te leveren. De subs passen ideaal bij de robuuste
slot-port behuizing, die de algemene efficiëntie verhoogt en gebouwd
is voor een lange levensduur.
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STAGE 1220B

Dual 12" (300mm) Stage-subwoofers gemonteerd in een slot-vented behuizing

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

Dual 12" (300mm) JBL STAGE Subwoofers
JBL Stage subs zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen die lichtgewicht zijn maar
voldoende rigide voor en krachtige, efficiënt basweergave.

1 x subwoofer behuizing
Handleiding
2 x merkstickers

Hoge belastbaarheid
The dual subs kunnen 500 watt RMS en 1000 watt peak bij 2 ohm verwerken, zodat ze een
hoge belastbaarheid hebben.

Technische specificaties:

Robuuste slot-vented behuizing
The 5/8" MDF beklede behuizing weerstaat slijtage en de slotpoort helpt de totale efficiëntie te
verhogen.
Bas die zowel krachtig als helder is
De hoge efficiëntie gecombineerd met de sterke wooferconstructie produceert de kenmerkende
JBL-bas en levert krachtige SPL en indrukwekkende muzikale nauwkeurigheid.
Compacte behuizing in vergelijking met de concurrentie
JBL ontwierp de Stage 1220B in meer compacte omvang vergeleken met andere dual
behuizingen, waardoor het in meer voertuigen past.

Belastbaarheid: 500 watt RMS/
1000 watt peak
Gevoeligheid: 94 dB
Frequentiebereik: 34 Hz – 200 Hz
Nominale impedantie: 2 ohm
Voice-Coil diameter (elk): 2" (50,8mm)
Afmeting behuizing: 30-1/8"W x 15"H x
13-11/16"D1 x 10-1/2"D2
Materiaal behuizing: 5/8" MDF met
zwarte tapijtbekleding

Concurrerend geprijsd
De betaalbare prijs vergeleken met de concurrentie maakt de JBL Stage 1220B een goede
keuze voor meer consumenten.
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