
Pro Car Audio by JBL.
Club coaxiaal- en component-luidsprekers maken JBL nu beschikbaar voor meer 
verschillende soorten voertuigen. Hun compacte ontwerp betekent dat ze in meer 
voertuigen passen dan veel van onze concurrenten, en hun hoge gevoeligheid levert 
uitstekende prestaties, zelfs met fabriekssystemen met bescheiden vermogen. 
Sterke polypropyleen cones met het Plus One™ ontwerp leveren krachtige  
bas en jarenlang gebruiksplezier. Edge-driven silk dome tweeters leveren 
een bredere en betere hoge frequentierespons, nooit storend ongeacht het 
uitgangsniveau. Starfish™ Tweeter Mounting Adapter en I-Mount Tweeter 
Mounting Kit in component luidsprekersysteem zorgen voor eenvoudige installatie. 
Verkrijgbaar in een aantal standaardmaten—3", 4", 5-1/4",  6-1/2", 6" x 8" en 
4" x 6" coaxiaal, 6" x 9" 3-weg, en  3/4" Tweeter — het is de perfecte upgrade 
van fabrieksluidsprekers.

Functies
 Plus One™ woofer cone architectuur
 Edge-driven soft dome tweeter 
  Gespecificeerd ondiep ontwerp voor meer 

montagemogelijkheden 
 Instelbaar tweeter uitgangsniveau
  Akoestisch gedempte, UV-bestendig  

polypropyleen cone
 Grotere magneet, groter verwerkingsvermogen 
  Speciale Tweeter Pod ontwerp voor akoestische 

aanpassingen op verschillende luisterpositie 
 Starfish™ Tweeter Mounting Adapter
 I-Mount Tweeter Mounting Kit

Kies multi-element luidsprekers en componentsystemen, ontworpen om JBL-prestaties van wereldklasse te 
leveren. Met een superieure vorm die past in de meeste inbouwlocaties voor luidsprekers.
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Club Speakers

Club 322F
2 x luidsprekers
1 x schuim pakking

Club 422F
2 x luidsprekers
1 x schuim pakking

Club 522F
2 x luidsprekers
1 x schuim pakking

Club 620F
2 x luidsprekers
1 x schuim pakking
16 x schroeven
8 x Speed clips 
8 x kunststof adapterringen met 

meerdere gaten

Club 622
2 x luidsprekers
2 x roosters
1 x schuim pakking
16 x schroeven
8 x Speed clips 
8 x kunststof adapterringen met 

meerdere gaten

Club 6422F
2 x luidsprekers
1 x schuim pakking

Club 8622F
2 x luidsprekers
1 x schuim pakking

Club 9632
2 x luidsprekers
2 x roosters
1 x schuim pakking
8 x schroeven
8 x Speed clips  

Club 602C
2 x luidsprekers 
2 x roosters 
2 x kunststof adapterringen met 

meerdere gaten 
1 x schuim pakking
2 x Crossovers 
2 x Tweeters 
2 x Flushmount cups 
2 x flushmount adapters met 

schroefdraad
2 x Surface-mount cups
2 x Starfish tweeter mounts 
2 x Kunststof sluitmoeren 
30 x schroeven 

8 x Speed clips 
2 x spacers 
2 x ringen 

Club 602CTP
2 x luidsprekers 
2 x roosters 
2 x kunststof adapterringen met 

meerdere gaten 
1 x schuim pakking
2 x Crossovers 
2 x Tweeters 
2 x Flushmount cups 
2 x flushmount adapters met 

schroefdraad
2 x Surface-mount cups
2 x Starfish tweeter mounts 
2 x Kunststof sluitmoeren 
36 x schroeven 
8 x Speed clips 
4 x Spacers 
2 x ringen 
2 x Tweeter pod 
2 x 2 M foam

Club 3412T
2 x Tweeters 
2 x Flushmount cups 
2 x flushmount adapters met 

schroefdraad
2 x Surface-mount cups
2 x Starfish tweeter mounts 
2 x Kunststof sluitmoeren 
6 x schroeven 
2 x in-line crossover pigtail
2 x Spacers 
2 x ringen 

Technische specificaties:
Plus One™ woofer cone architectuur
Gepatenteerde (US patent #7,548,631) Plus One™ cones bieden 
meer totale luidspreker-cone oppervlakte dan andere luidsprekers 
van dezelfde grootte, wat resulteert in hogere gevoeligheid, 
verhoogd lagefrequentie-uitvoer en meer muzikaal karakter.

Edge-driven soft dome tweeter 
De Club 422F, Club 522F, Club 622, Club 8622F, Club 9632 
beschikken over een volledige, edge-driven silk dome tweeter, die 
een bredere en betere hoge frequentierespons bieden dan andere 
meer gangbare w-domes, ongeacht het uitgangsvermogen. 

Gespecificeerd ondiep ontwerp voor meer 
montagemogelijkheden 
Club 620F-gespecificeerd compact ontwerp voor 6-1/2" past in 
nagenoeg alle huidige voertuigen. Dat betekent kenmerkend JBL-
geluid in meer voertuigen dan ooit.

Instelbaar tweeter uitgangsniveau
De Club 622 en Club 602C, Club 602CTP componentsystemen 
bieden een tweeter output niveaucontrole van 0dB of +3dB om de 
systeemlineariteit op basis van installatielocatie te optimaliseren.  

Akoestisch gedempte, UV-bestendig polypropyleen cone
Elke Club luidspreker woofer cone is ontworpen om zuivere, niet-
resonante geluidskwaliteit te leveren, terwijl ze bestand zijn tegen 
de hitte en vochtigheid waaraan voertuigen worden blootgesteld.

Grotere magneet, groter verwerkingsvermogen 
De nieuwe Club lineup beschikt over een grotere magneet en 
verwerkt een hoger vermogen dan concurrenten op vergelijkbare 
prijspunten. 

Speciale Tweeter Pod ontwerp voor akoestische 
aanpassingen op verschillende luisterposities 
Het Club 602CTP Component luidsprekersysteem beschikt niet 
alleen over Starfish™ Tweeter Mounting Adapter en I-Mount Tweeter 
Montagekit, maar biedt tevens een nieuwe installatiemogelijkheid  
- Tweeter Pod. Eenvoudig te installeren, en wat nog belangrijker 
is, de hoek van de tweeter pod kan omhoog en omlaag worden 
gezet, zelfs na montage, waarmee je de akoestische prestaties op 
verschillende luisterposities kunt bepalen.

Starfish™ Tweeter Mounting Adapter
Het Club 602C component-luidsprekersysteem is voorzien van de 
Starfish™ tweeter mounting adapter. De Starfish tweeter mounting 
adapter zorgt voor eenvoudige installatie van de tweeter achter 
fabriekroosters en op locaties zoals deurstijlen. Het biedt ook zes 
break-off mounting tabs voor verschillende montage-configuraties. 
De tweeter kan gemonteerd worden op oppervlaktes of kan 
ingebouwd worden. De tweeter is gemakkelijk te bereiken en hoeft 
voor onderhoud niet in zijn geheel verwijderd te worden. 

I-Mount Tweeter Mounting Kit
Het I-Mount™ (Patent Nr. 5.859.917) tweeter-mounting systeem 
zorgt voor gemakkelijke en veelzijdige installatie van tweeters in elk 
van de componentsystemen. Geleverd met vlakke en oppervlakte 
montage hardware. De 1-3/4" uitsnede en 1" montagediepte 
maakt installatie eenvoudig. Dit biedt de mogelijkheid de tweeter 
vlak te monteren en tot ±40 graden te kantelen. Wartels worden 
meegeleverd om alles op zijn plaats te houden, en de tweeter kan 
worden vervangen zonder het hele systeem te verwijderen.

Verpakkingsinhoud:



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een 
handelsmerk van Harman International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten  
en/of andere landen. Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande 
kennisgeving.

Kies multi-element luidsprekers en componentsystemen, ontworpen om JBL-prestaties van wereldklasse te 
leveren. Met een superieure vorm die past in de meeste inbouwlocaties voor luidsprekers.

Club Speakers

Functies en eigenschappen

Club 322F 
3-1/2" (87mm) 2-weg auto luidspreker 
Belastbaarheid: 25W RMS, 75W piek
Gevoeligheid (@ 2.83V/m): 89dB
Frequentiebereik: 90Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 422F 
4" (100mm) 2-weg auto luidspreker
Belastbaarheid: 35W RMS, 105W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 90dB
Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 522F 
5-1/4" (130mm) 2-weg auto luidspreker
Belastbaarheid: 45W RMS, 135W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 91dB
Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 620F 
Ondiep-gemonteerde 6-1/2" (160mm)  
2-weg auto luidspreker
Belastbaarheid: 55W RMS, 165W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
Frequentiebereik: 55Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 622 
6-1/2" (160mm) 2-weg auto luidspreker, 
ontworpen voor betere geluidsprestaties
Belastbaarheid: 60W RMS, 180W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
Frequentiebereik: 48Hz – 21kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 602C 
6-1/2" (160mm) 2-weg componenten 
luidsprekersysteem
Belastbaarheid: 70W RMS, 210W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
Frequentiebereik: 55Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 602CTP 
6-1/2" (160mm) 2-weg component-
luidsprekersysteem met Tweeter Pod
Belastbaarheid: 70W RMS, 210W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
Frequentiebereik: 55Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 6422F 
4" x 6" (100mm x 152mm) 2-weg auto 
luidspreker
Belastbaarheid: 40W RMS, 120W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 8622F 
6" x 8" (152mm x 203mm) 2-weg auto 
luidspreker 
Belastbaarheid: 60W RMS, 180W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
Frequentiebereik: 65Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 9632 
6" x 9" (152mm x 230mm) 3-weg auto 
luidspreker
Belastbaarheid: 85W RMS, 255W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
Frequentiebereik: 50Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 3412T 
3/4" (19mm) Edge-Driven Dome Tweeter  
Belastbaarheid: 50W RMS, 150W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
Frequentiebereik: 3kHz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms


