
Funktioner
 JBL-bassens velkendte slagkraft og præcision

 Underspillet, moderne udstråling

 Et kraftværk af lyd til en rimelig pris

 Blot en del af et endnu mere kraftfuldt system

Glem ikke bassen.
Vi ville aldrig bygge et JBL-lydsystem og kalde det Arena uden at forsyne det med kraftfuld 
bas. Med en 10" (250 mm) højtydende woofer i polycellulose og dobbelte porte på bagsiden, 
der optimerer bassen, spiller JBL Arena SUB 100P sin rolle til perfektion. Den højeffektive 
100 W klasse D-forstærker har diskrete bagmonterede kontroller, som sikrer nem opsætning 
og problemfri integration i dit lydsystem.

Arena SUB 100P
10" (250 mm) aktiv subwoofer

Sort Hvid
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JBL-bassens velkendte slagkraft og præcision
10" (250 mm) højtydende woofer i polycellulose med 100 watt RMS
(200 watt dynamisk) digital effektforstærker. Dobbelte porte på bagsiden optimerer 
luftgennemstrømningen, mens de mindsker portturbulens og hørbar forvrængning i 
basgengivelsen. Computeroptimeret enhedsplacering og netværksintegration.
Variable kontroller til niveau, crossover og fase.

Underspillet, moderne udstråling
Moderne kabinetdesign med vinklet side og toppaneler giver et sofistikeret, 
moderigtigt look. Fås i sort og hvid finish, der understreges af minimalistiske gitre og 
detaljer i børstet metal.

Et kraftværk af lyd til en rimelig pris
Den perfekte treenighed af JBL-kræfter, præcision og en attraktiv pris.

Blot en del af et endnu mere kraftfuldt system
Beregnet til brug sammen med hele serien af JBL Arena-højttalere: to gulvhøjttalere, 
to reolhøjttalere, en centerhøjttaler og en subwoofermodel. Bagmonterede indgange 
og kontroller for nem opsætning og systemintegration.

Hvad er der i æsken:
1 stk. JBL Arena SUB 100P

1 stk. strømledning

1 stk. betjeningsvejledning 

1 stk. sikkerhedsark

Tekniske specifi kationer
 10" (250 mm) lavfrekvent woofer i polycellulose

 Tænd/sluk: 100 W RMS (200 W dynamisk)

 Frekvensområde: 41 Hz − 150 Hz

 Crossover-frekvenser: 50 Hz − 150 Hz
(variabel) 24 dB/oktav

 Kontroller: Automatisk tænd/sluk,
crossover, niveau, fase

 Input: En (1) LFE-indgang med linjeniveau 

 Kabinettype: Basrefleks via udgangsporte
på bagsiden

 Strømkrav: 100 V − 240 V, 50/60 Hz

 Strømforbrug (standby/fuld/tændt) <0,5 W 
(standby)/160 W/2,1A (maks. 120 V)/160 W/
1,5 A (maks. 230 V)

 Mål (H x B x D): 364 mm x 368 mm x 406 mm
(14-5/16" x 14-1/2" x 16")

 Vægt: 10,9 kg (24 lbs)
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