
Funktioner
 Inspireret af JBL's legendariske M2 Master 
Reference Monitor 

 Den kendte JBL-højttalerydeevne

 Underspillet, moderne udstråling

 Et lydmæssigt kraftværk til en rimelig pris

 Blot en del af et endnu mere kratfuldt system

Arena 125C
Dobbelt 5-1/2" (140 mm) tovejs centerhøjttaler

Hør en centerkanal, der ikke bare er snak.
Sig farvel til utydelig dialog med den nye JBL Arena 125C. Den nye tovejs centerhøjttaler har 
dobbelte 5,5" (140 mm) basenheder, bagudvendte porte og HDI-bølgeretning, som leverer 
livagtig klarhed og præcision til alle fi lm, tv-programmer og spil.
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Inspireret af JBL's legendariske M2 Master Reference Monitor 
HDI-bølgeretningsteknologien (High Defi nition Imaging) er hentet fra den legendariske JBL M2 
Master Reference Monitor. Computeroptimeret driverplacering og netværksintegration 
resulterer i idealydelse og livagtig lydgengivelse. Gennemprøvet akustisk overlegenhed takket 
være omfattende test og evaluering fra den virkelige verden.

Den kendte JBL-højttalerydeevne
To 5,5" (140 mm) basenheder i polycellulose med bagudvendte porte føjer akustisk præcision 
til musik, fi lm og spil. 1" (25 mm) blød dome-diskant giver klarhed og kraft til de høje toner. 
Oplev banebrydende lyd-præcision i tv-udsendelser, fi lm og spil.

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

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

Blot en del af et endnu mere kratfuldt system
Det centrale fokuspunkt for JBL Arena-serien. Beregnet til brug sammen med hele serien 
af JBL Arena-højttalerne: to gulvhøjttalere, to reolhøjttalere, en centerhøjttaler og en 
subwoofermodel.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Arena 125C

1 stk. betjeningsvejledning

4 stk. klæbegummmifødder

Tekniske specifi kationer
 Anbefalet forstærkereffekt: 20 – 150 W

 Frekvensområde: 90 Hz – 40 kHz

 Følsomhed: 89 dB

 Nominel impedans: 8 ohm

 Crossover-frekvenser: 2,5 kHz – 18 dB/oktav

 Kabinettype: Basrefleks via udgangsporte
på bagsiden

 Mål (H x B x D):
179 mm x 546 mm x 200 mm
(7-1/32" x 21-1/2" x 7-7/8")

 Vægt: 7 kg (15,4 lbs)
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