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JBL’s BassPro Hub Subwoofer får dit bakspejl til at rasle.

Den nye JBL BassPro Hub Subwoofer leverer varen og imponerer uden at tage plads fra 

dine passagerer eller bagage. Dette samlede aktive subwoofer-system passer ind midt i dit 

reservehjul. Det er supernemt at installere og giver masser af lyd, selv om det nærmest er 

usynligt. Den indbyggede klasse-D forstærker leverer 200 W RMS og er designet til at fungere 

med BassPro Hub subwooferen og kabinettet som et system. Den fjerlette basmembran på 

11" (279 mm) af glasfiber med gummikant giver det spark og den basbund, JBL er kendt 

for. Og med beskyttelse mod overtemperatur (OTP) og overstrøm (OCP) kan du stole på, at 

den holder til de højeste lydniveauer. Den medfølgende fjernbetjening giver mulighed for 

justering af delepunkt, forstærkning, fase – og et basboost på 12 dB, når du får lyst til at 

give køreturen et ekstra boost. Uanset om du bare kører omkring, eller du kører ræs – JBL 

BassPro efterlader konkurrenterne i støvet uden at misse et eneste beat.

11" (279 mm) subwoofer til reservehjulet med indbygget 200 W RMS-forstærker med fjernbetjening.

BassPro Hub
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Hvad er der i æsken:
BassPro Hub Subwoofer
Sikkerhedsblad
Kvikstartsguide (komplet manual online)
Dele til montering i bil
Kabeltræ
Fjernbetjening med 5 meter kabel

Tekniske specifikationer:
		Forstærkereffekt: 200 W RMS (2 ohm)
		Frekvensområde: 30 Hz – 150 Hz
		Sikring: 30 A
		Maksimalt strømforbrug: 30 A
		Strømforbrug i hviletilstand: < 1,2 A
		Delefrekvens: 50 Hz – 150 Hz
		Afrulning: 24 dB/oktav
		Bas-boost: 0 – 12 dB variabelt @ Fast 50 Hz
		Følsomhed ved indgang på linje-niveau:  

0,2 V – 4 V
		Følsomhed ved indgang på højttaler-niveau: 

0,5 V – 10 V
		Dimensioner (Dia. x H): 360 mm x 165 mm 

(Dia 14-3/16" x 6-1/2")

Funktioner og fordele 
Basmembran af glasfiber med gummikant
Basmembranen på 11" (279 mm) er fremstillet til at give en hurtig, stram og dyb bas med lav 
forvrængning – helt fri for uønskede mislyde. 

Indbygget klasse D 200 W RMS-forstærker
JBL-subwoofersystemets indbyggede forstærker er optimeret til at arbejde som et system med 
bashøjttaleren. Klasse-D designet holdes køligere og trækker mindre strøm fra bilens elektriske 
system, hvilket gør det til den perfekte løsning til en skjult subwoofer.  

Fjernbetjening med ledning og brugerflade med kontroller
Gain-kontrol justerer lydstyrken direkte fra førersædet. Fasekontakt ændrer indgangsfasen til inverteret 
eller ikke-inverteret. (Dette kan nogle gange hjælpe ved fejlfinding.) Kontrol til delefrekvenser justerer 
delefrekvensen til et sted mellem 50 Hz og 150 Hz. Bas EQ-kontrol giver et boost på 12 dB.

Indgange til linje- og højttalerniveau
 JBL BassPro Hub har indgange på både linje- og højttaler-niveau, så du kan koble den til ethvert 
anlæg. En fremragende opgradering af bilens fabriksmonterede system – eller et dybt fundament for 
det eftermonterede anlæg, du altid har drømt om.

Testet af Harman for pålidelighed
 JBL-højttalere skal gennemgå en testproces, som ville ødelægge ringere højttalere. Vi fryser dem, 
bager dem, ryster dem, belyser dem med ultraviolet lys og kører dem for fuld styrke i flere dage  
ad gangen.

JBL til en overkommelig pris
Det her er JBL – det legendariske højttaler- og lydfirma, som har begejstret lydentusiaster i mere end 
70 år. Du finder ingen bedre køremakker end JBL.

BassPro Hub
11" (279 mm) subwoofer til reservehjulet med indbygget 200 W RMS-forstærker med fjernbetjening.


